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 هـــــــــــمقدم
 اقدام بدون برنامه ریزی دلیل هر شکستی است.

طور واقع ه اهداف ب تیاولو نییازها،تعین نیبرآوردن ا یمنابع موجود برا یبرآورده نشده،بررس یازهایمحدودیت ها و  ن یمنظم شناسائ ندیفرا زی :برنامه ری

 .یو عمل نانهیب

ناوری ، ت گسترده و شتابان علم و فامروزه ارتقاء کیفیت عملکرد مدارس در کشور های مختلف به دغدغه ای  اساسی تبدیل شده است . زیرا  با توجه به تحوال

نمایند .  د  مطالبه میکارکرد های مورد  انتظار از مدارس دچار تغییر  و دگرگونی شده است و ذینفعان برونداد های متفاوت از گذشته و متناسب با نیاز های جدی

، شکل گیری نیاز  می باشد که به دلیل شرایط اقتصادی ،کاهش در آمد دولتبطور طبیعی پاسخگویی به این انتظارات مستلزم تامین منابع کافی و امکانات مناسب 

  شده استهای پیچیده و  نو و برهم خوردن ترکیب اولویت ها در سطح ملی و بین المللی به رغم تالش فراوان مدیران و مسئولین به چالشی مهم تبدیل 

دادن  ذینفعان در امور مدرسه   موزش و یادگیری ،  فعالیت های پرورشی ، تربیت بدنی و سالمت  ، مشارکتدر این راستا ، بهبود و ارتقاء  فرایندهای برنامه ریزی ،آ

ی ، خود ارزیابی ،مسؤول و و ارزیا بی که در  سند تحول بنیادین نیز با عباراتی همچون : رویکرد مدیریتی نقد پذیر و مشارکت جو ، تعامل اثر بخش با محیط پیرامون

 د . ت به نظارت و ارزیابی بیرونی، گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی ،خالقیت و نوآوری و...  به آنها  توجه شده است  ،ضروری می باشپاسخگو نسب

 اهداف طرح تدبیر

 ت آن استبه منظور ارتقاء سطح عملکرد و کیفی بهبود  فرایند های مدیریت مدرسههدف کلی: مهمترین و اصلی ترین هدف این برنامه ، 

 نهادینه سازی برنامه محوری  در مدیریت مدارس و توجه به فرایندهای  آن بطور نظامند و هماهنگ -

 تقویت فرایند ارزیابی مستمر برنامه ها و فعالیت ها با تاکید بر خود ارزیابی -

 و یادگیری، فعالیت های مکمل و فوق برنامه و ...( زمینه سازی برای بهبود سطح عملکرد مدرسه در برنامه ها ، فعالیت ها و اقدامات ) آموزش-

 توسعه و تقویت  فرهنگ مشارکت  و کارگروهی در مدرسه با بهره گیری از توانمندی های کلیه ذینفعان  -
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 .قرار دادن هدف بر کسب رضایت الهی  -1
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 منشور اخالقی کارکنان مدرسه 
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 آموزشگاه............... ما دانش آموزانتدبیردر راستای طرح 

زیر چتر این طرح تعالی، اصول زیر را بعنوان  با خدای خویش عهد و میثاق می بندیم که در جهت رضایت مندی پروردگار ،مهرورزی و خدمت به خلق ،در انجام رسالت تحصیلی فرزندان خویش در

 یلی جاری مد نظر قرار داده و تمام سعی و اهتمام خویش را به منظور اجرایی شدن این موارد بکار ببندیم:استراتژی در سال تحص

یها که از هم اکنون بار یک دانش آموز دختر مسلمان پیرو مکتب ائمه اطهار سالم ا...عل  با الهام از قرآن و عترت برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه فردی و اجتماعی و با توکل به خدا به عنوان

 سنگین حراست از انقالب بزرگ اسالمی بردوش گرفته ام از عمق وجودم میثاق می بندم که:

 دبیرستان با رعایت فرم مدرسه در محیط  ضمن کرامت و ارزشها واالی انسانی،مطلوب ترین پوشش را که برازنده نوجوان مسلمان ایرانی است استفاده نمایمو در کمال سادگی و آراستگی

 حضور یابم و از پوشش نامناسب خودداری نمایم.

 .با توجه به نقش بازدارندگی فرائضدینی به ویژه نماز ،با گسترش اقامه آن در حفظ و تقویت عفاف کوششا باشم 

  دارم.با توجه به گستردگی فضای مجازی تالش میکنم خود و دوستانم را از پَیََامدهای استفاده نامطلوب از آن مصون نگاه 

 .نسبت به رعایت بهداشت خود و محیط مدرسه واقف بوده و نهایت تالش خود را در حفظ سالمت جسم و روانم بنمایم 

 .به کسب مهارتهای اجتماعی توجه نموده و نسبت به پذیرش مسئولیت در فعالیتهای مدرسه اهتمام می ورزم 

  در مراسم صبحگاهی شرکت نمایم. دقیقه در مدرسه حاضر و در کمال نظم و آرامش 7:25راس ساعت 

  کتب ،مجله،سی دی،تلفن همراه،زیواالت و... خودداری نمایم."از همراهی وسایل غیر ضروری و تجملی 

 .حضور خود را قبل از دبیر واجب و خروج هنگام اتمام درس پس از دبیر را الزم می دانم 

 رام رفتار نمایم و رفتار مودبانه را نمایانگر شخصیت واالی خود میدانم.در برخورد با اولیا مدرسه و دانش آموزان با کمال ادب و احت 

  و سایر همکالسی ها میدانم و عمل به آنها حفظ نظم وآرامش در کالس و توجه به درس و عمل به توصیه دبیران و بهره گیری از آنان را در کالس درس نشانگر آشنایی کامل به حقوق خود

 .آرامش شعار ماست و کوشش می کنم آن را تا حد اعلی حفظ و به دیگران منتقل نمایم. را بر خویش واجب می شمارم

 .مدرسه خانه ماست.اموال و امکانات به صورت امانتی گرانبها نزد ما می باشد و مسلما امانت داری صادق برای خانه ی خود خواهیم بود 

  علمی ،پژوهشی وشرکت در مسابقه ها،المپیادها،همایش ها و گردهمایی ها را داشته باشم و موجبات افتخارات و سر بلندی تالش میکنم نهایت همکاری را با اولیای مدرسه در زمینه های

 را برای خود ،مدرسه و جامعه فراهم کنم.

 سم ها شرکت فعال خواهم داشت.با اعضای شورای دانش آموزی همکاری داشته و با نظرات و پیشنهادات سازنده خود در بهبود وضعیت مدرسه می کوشم و در مرا 

 میثاق نامه دانش آموزی 
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  کلیات
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 چشم انداز : :1

 ایده ها و آرمان های تربیتی ، آموزشی و مهارت ها

 الف( ارتقاء علمی دانش آموزان و کادر آموزشی: 

1 ........................................................................................................................ 

2....................................................................................................................... . 

. 

 : مدرسه کادرآموزشی و آموزان دانش سنی باشرایط متناسب واجتماعی دینی،فرهنگی وباورهای ارتقاءبینش( ب

1 ........................................................................................................................ 

2....................................................................................................................... . 

. 

 ی زندگی دانش آموزان :ج( ارتقای سطح مهارتها

1 ........................................................................................................................ 
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2............................................................................................................ ............ 

 ماموریت : :2

 در راستای تحقق مأموریت مدرسه راهبردهای زیر اتخاذ گردیده است:

1) ....................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................... 

. 

 ارزش ها و باورها: :3
1) 

. 

. 

 اهداف خُرد و کالن اولویت دار مدرسه: :4

1)....................................................................................................................... 

2)....................................................................................................................... 
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 :شناسنامه مدرسه5

 (مشخصات1-5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 .............اه :    شماره حساب آموزشگ        ........کد مدرسه :            ......نام آموزشگاه :  

            دولتی           شناور           ای دوره           دوری         هیئت امنایی          نوع مدرسه: شاهد 

 غیردولتی

 نوبت دوم              جنسیت : دخترانه            پسرانه               نوبت اول                  ........نام  شهرستان / ناحیه : 

..... اق)(     تعداد کل اتمتر مربع .......(  مساحت  زیر بنای  آموزشی)متر مربع ......مساحت دبستان) 

 (کالس ......(     تعداد کالس ها)اقات

   ....ادر خدماتی :    تعداد ک                   نفر   .....تعداد کادر آموزشی :              نفر  ....تعداد کادر اداری : 

 ............سال تأسیس :   ..........شماره فکس :        .............شماره تلفن :            نفر

 ................................................آدرس آموزشگاه :  

 .....................................آدرس وبسایت:    
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 امکانات و تجهیزات موجود: (2-5

 

                حیاط  :                                                  2دفتر دبستان:1

 

   آب لوله کشی:                                                              4برق:3

 

             دستشویی و سرویس بهداشتی ::                                                            6تلفن :5

 

           زمین فوتبال ووالیبال :                                           8ا مکانات ورزشی:7

 

     اطاق تکثیر  :                                              10اطاق سرایدار:9

 

                     سالن امتحانات:                                                 12آبدارخانه:11

 

 جعبه کمک های اولیه:                                                        14کارگاه:13



 97-98آموزشگاه .................................. در سال تحصیلی – ساالنه مبتنی بر برنامه تدبیر برنامه

 
12 

 

 

:کروکی آموزشگاه:6  
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 مشخصات فیزیکی آموزشگاه:7

 مشخصات فیزیکی آموزشگاه

ع (
رب

ر م
مت

 ( 
ن

ما
خت

سا
ی 

ضا
ف

 

  مساحت زمین

د (
دا

تع
 ( 

ی
ار

اد
ی 

ها
ق 

اتا
ت 

عا
ال

اط
 

  لمانمدیر و مع اتاق

ن
ما

خت
سا

ش 
وش

ه پ
ط ب

بو
مر

ت 
عا

ال
اط

 

  پوشش کف حیاط

  پوشش کف نمازخانه  اتاق معاون پرورشی  مساحت زیربنا

  هاپوشش کف کالس  اتاق بهداشت  مساحت حیاط آموزشگاه

  پوشش کف دفاتر  اتاق سمعی و بصری  مساحت سالن اجتماعات

  هاش پنجره کالسپوش  اتاق کتابخانه  مساحت نمازخانه

  پوشش پنجره دفاتر  انبار  مساحت ساختمان سرایداری

  فضای سبزمساحت 

د (
دا

تع
 ( 

س
در

ی 
ها

س 
ال

 ک
ت

عا
ال

اط
 

  پوشش نمای ساختمان  های پایه اولکالس

  پوشش دیوار محوطه  های پایه دومکالس  سالن ورزشیمساحت 

    های پایه سومکالس  پارکینگمساحت 

د (
دا

تع
 ( 

ی
مات

خد
 

    های پایه چهارمکالس  آبدار خانه

    های پایه پنجمکالس  سرویس بهداشتی

    های پایه ششمکالس  آبخوری
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 رتبط با آموزشگاه :م   مذهبیو    هنری ،  فرهنگی  ،  :نهادها  و  مراکزعلمی8

 

 آدرس نوع همکاری نام مرکز علمی ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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 ردیف سال تحصیلی عنوان فعالیت آموزشگاه

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

 

 :مشخصات مدیر آموزشگاه 9

 

 

 

 

 

 مدیر آموزشگاهسوابق خالصه :10
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 ........................تلفن ثابت : ........................ شماره همراه : ........................ رشته تحصیلی  : 

 ................................................   :  رایانامهآدرس 
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 96-97پرورشی آموزشگاه در سال تحصیلی  فهرست کادر آموزشی  و:11

ف
دی

ر
 

 آموزانآمار دانش پایه تدریس کارسابقه مدرک تحصیلی نام خانوادگی

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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  تحصیالت دانشگاهی  بر اساسمعلمان مقایسه :12

 

 دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم سال تحصیلی

      96ـ     97

      97ـ     98
 

 مدرسه ی اعضای شورای دانش آموزیاسام:13
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 آمار دانش آموزان به تفکیک پایه:14

 تعداد کالس

 پایه

 نرخ ترک تحصیل )درصد( نرخ ارتقاء قبولی )درصد( تراکم تعداد دانش آموز

 96 ـ 97 97ـ 98 96 ـ 97 97 ـ 98 96 ـ 97 97 ـ 98 96 ـ 97 97 ـ 98

         ولا

         دوم

         سوم

         چهارم

         پنجم

         ششم

         جمع

 

 ضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه اسامی اع:15

 سمت شغل مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     
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 اسامی اعضای شورای مدرسه)شورای برنامه ریزی(:16

 

 سمت درک تحصیلیم نام ونام خانوادگی ردیف

1    

2    

3    

4    

5    
 

 

  اسامی اعضای شورای مالی:17

 

 سمت مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی ردیف

1    

2    

3    
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 میزان سواد اولیا:18

 درصد تعداد مدرک تحصیلی ردیف

   دکترا 1

   فوق لیسانس 2

   لیسانس 3

   فوق دیپلم 4

   ممتوسطه و دیپل 5

   راهنمایی و سیکل 6

   ابتدایی و نهضت 7

   بی سواد 8

   مجموع 7
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 96-97درصد ارتقا و عدم ارتقا مدرسه به تفکیک پایه سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد دانش آموز پایه ردیف

 ارتقاخرداد

 قبول خرداد

 ارتقا شهریور

 قبول شهریور

 جمع

 جمع قبول

 عدم ارتقا

 مردود

 تالش

 تجدید

جمع دانش  2ارتقاباتبصره 1ارتقا باتبصره ناتمام

 آموز

 34 0 0 0 0 5 29 0 29 اول 1

 35 0 0 0 0 0 35 0 35 دوم 2

 44 0 0 0 0 0 44 0 44 سوم  3

 26 0 0 0 0 0 26 0 26 چهارم 4

 36 0 0 0 0 0 36 2 34 پنجم  5

 31 0 0 0 0 0 31 0 31 ششم  6
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 97-96سال تحصیلی نموداردرصد ارتقا و عدم ارتقا مدرسه به تفکیک پایه 

 

 

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

کالس اول کالس دوم کالس سوم کالی 
چهارم

کالس پنجم کالس ششم

درصد عدم ارتقا 9/62% 0 8% 0% 0% 0%

درصد ارتقا 90/38% 100% 92% 100% 100% 100%

90/38%

100%

92%

100% 100% 100%

9/62%

0

8%

0% 0% 0%

A

x

i

s

T

i

t

l

e

Axis Title

درصد قبولي و مردودي

درصد عدم ارتقا

درصد ارتقا
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 دومفصل 

 

 برنامه ساالنه
 



 97-98آموزشگاه .................................. در سال تحصیلی – ساالنه مبتنی بر برنامه تدبیر برنامه

 
25 

 

 

وضع  )نشانگر(شاخص فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ی

الق
خ

ی و ا
ی،عباد

ت اعتقاد
تعلیم و تربی

 

ق ب
ی و فو

پرورش
رنامه

 

توجه به فضای پرورشی به ویژه نماز خانه مناسب 

 و....

 متوسط کیفی 

تزیین  و زیبا سازی فضای  خوب
 نمازخانه

تعویض موکت نمازخانه و خرید 
رنگ امیزی سجاده، مهر نماز و

 ...نمارخانه
ادعیه و پیام  تربیتی  نصب

 مذهبی در قالب بنر
 بصورت مرتبط پیامهای تهیه

 اعالنات ویدرتابل ونصب هفتگی
 نماز بنرآموزش وچاپ تهیه

 نصب پوستر پیام های قرآنی

آغازسال 

تحصیلی 
لغایت 

 آخرمهرماه

 مدیر یک ملیون تومان 

تشویق وترغیب ومشارکت فعال دانش آموزان 

وکارکنان در برگزاری نماز جماعت مراسم 

 مذهبی، ملی و....
 متوسط کیفی 

 مدرسه ازبلندگوی اذان پخش خوب
اهدا جایزه به فعالین تقدیر و 

 نماز 
تقدیر از همکاران و اعالم 

اسامی آنها به اداره جهت صدور 
 تقدیر نامه

جشن آغاز قرآن ،طرح سی و 
سه روزه پایه سوم،جشن شکر 

 گزاری
 برگزاری مراسم ویژه محرم

تشویق بچه ها به شرکت در 
 نماز جماعت

طول سال 
 تحصیلی 

هزار  سیصد
 تومان 

 مشترک 

 تربیتی و.... –اردوهای علمی برگزاری

 متوسط کیفی 

صوب نمودن در شورای م خوب
تشکیل جلسه  -مدرسه
و نظر سنجی از  شورای

همکاران و مشخص کردن 
 اردوهها

هماهنگی جهت سرویس 
 رفت و آمد

ریافت رضایت نامه از د
 والدین

ثبت درسامانه اردوها و 

هزار  سیصد طول سال
 تومان

ر و معاون مدی
 پرورشی
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 گرفتن تاییدیه اداره
 

فراهم نمودن زمینه برگزاری مسابقات فرهنگی 

 ،هنری ، پرورشی

 متوسط کیفی 

نیازسنجی و تهیه وسایل و  خوب
امکانات مورد نیاز برای 

برگزاری مسابقات،طراحی 
 مسابقات متنوع توسط همکاران

تهیه وخرید جایزه برای تقدیر از 
 نفرات برتر مسابقات
ان و جلسه با دانش آموز

کارکنان و تشویق آنان جهت 
 شرکت در مسابقه

 

 مشترک  طول سال

غنی بخشی به محتوای برنامه های  مراسم 

 آغازین با رویکرد مبانی اعتقادی و دعا و نیایش

 متوسط کیفی 

برگزاری برنامه های مراسم  خوب
آغازین بامحتواومطالب آموزنده 

واستفاده ازسخنان امامان 
  واحادیث
رزش صبحگاهی انجام و

  برگزاری
تهیه مطالب مناسبتی براساس 

 تقویم مناسبت های مذهبی
 

هزار  سیصد طول سال 
 تومان

معاون 
 پرورشی
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ال

خ
ی و ا

ی،عباد
ت اعتقاد

تعلیم و تربی
ی

ق
 

ق برنامه
ی و فو

پرورش
 

فعالیت های ترویج و تقویت مستمر فضائل 

اخالقی در مدرسه با اولویت کرامت ، عزت 

نفس ، شجاعت ، حیاء ، عفاف ، صداقت ، 

 مسئولیت پذیری و نظم
 متوسط کیفی 

برگزاری جلسه آذاب و  خوب
 مهارت 

برگزاری نمایشگاه ازدست 
ساخته ها ی طرح کرامت 

 در آموزشگاه
آوری مستندات و  جمع

 تهیه گزارش مربوطه
 ابالغ مجریان طرح کرامت

 

طول سال 
 تحصیلی

 معاون آموزشی هزار تومان 200

ارتباط با مراکز برون سازمانی و برون مدرسه ای 

جهت گذراندن اوقات فراغت مثل کانون ها، 

 متوسط کیفی  دارالقرآن ها، اردوگاه ها به دانش آموزان

مه ریزی مکاتبه و برنا خوب
برای انجام بازدید دانش 

چهارم  سوم و آموزان پایه
و پنجم  وششم از کتابخانه 

 منطقه
بازدیدازمراکز علمی 

 وکانون شهدای معرف
 

طبق تقویم 
 اجرایی

 مدیر  هزار تومان 500

 برگزاری محافل قرآنی

 متوسط کیفی 

برگزاری جلسه طرح در  خوب
محضر قرآن )ویژه 

 همکاران(  درزنگ های
تفریح و امضاء میثاق نامه 

 های مربوطه
ه حفظ یه برگزاری مسابق

،جمع آوری سوره 
مستندات جهت ارائه 

 گزارش
برنامه ریزی برای قرار 

دادن زنگ قران در ساعت 
 اول

طول سال 
 تحصیلی

معاون   هزار تومان 200
 آموزشی
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 برگزاری جشن تکلیف دانش اموزان دختر

 متوسط کیفی 

ست جمعی قرائت سرود د خوب
 سن تکلیف

اماده سازی محل مناسب 
 برای مراسم

اهدا هدیه به دانش آموزان 
 وپذیرایی

 برگزاری نماز شکر
 

هفته عفاف 
 و حجاب

معاون  هزار تومان 500
 پرورشی

اجرای فعالیت هایی به منظور ارتقا سرانه مطالعه 

 وسرانه کتاب

 متوسط کیفی 

برنامه ریزی جهت  خوب
برگزاری مسابقات 

 تابخوانیک
ایجاد و راه اندازی ایستگاه 

کتاب برای ترغیب دانش 
 آموزان به مطالعه

پیگیری و مکاتبه با اداره 
 برای دریافت کتاب  رایگان

تهیه لیست کتابخانه موجود 
 دركتابخانه كالسي

 ،تهیه مجالت رشد 
 وآموزبرای دانش آموزانن

 
طول سال 

 تحصیلی

 معاون آموزشی هزار تومان 300

...        
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ی

الق
خ

ی و ا
ی،عباد

ت اعتقاد
تعلیم و تربی

 

ی
ش و یادگیر

آموز
 

 اجرای جشن آغاز آموزش قران در پایه اول

 متوسط کیفی 

برنامه ریزی برای برگزاری  خوب
 قرانجشن 

برگزاری جلسه با اولیا و جلب 
 مشارکت آنها

 و تمهید مقدمات نماز خانه تزیین 
 اجرایی

بسته بنده کادویی کتب  قران 
پایه اول و تحویل به دانش 

 آموزان
 تهیه هدیه در حد بضاعت

 خواندن د کلمه وشعر 
 

طول سال 
 تحصیلی

 معاون آموزشی هزار تومان 200

 صوص آموزش قرآنتوانمند سازی معلمان در خ

 متوسط کیفی 

 تهیه کتب راهنما  خوب
 تهیه سی دی های آموزشی
خرید لوحه و سایر وسایل 

 کمک آموزشی
 

آغاز سال 
تحصیلی  

لغایت نیمه 
 مهر

 مدیر هزار تومان 500

اجرای جشن کسب مهارت روخوانی قران در 

 پایه سوم
 متوسط کیفی 

 اجرای طرح سی روزه خوب
 جشن روخوانی قران

دانش آموز و 15تقدیر از 
اهدا جایزه به نفرات برتر 

 قرآنی
 

طی تقویم 
 اموزش

 مشترک  هزار تومن  500

اجرای طرح مهارت های زندگی در دوره 

 ابتدایی

 متوسط کیفی 

 برگزاری نماز جماعت  خوب
تهیه و نصب پوستر 

آموزشی،اهدائ جایزه به 
 نمازگزاران 

،شرکت همکاران درنمازجماعت 
 مدرسه

 تهیه بروشور آموزشی
آموزش عملی نماز توسط 

 معلمان

طول سال 
 تحصیلی 

معاون  هزار تومان 500
 پرورشی
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اجرای طرح در محضر قرآن به منظور تقویت 

 سواد قرآنی معلمان
 متوسط کیفی 

برگزاری نمایشگاه دست سازه  خوب
 های دانش آموزی

آموزش مهارت زندگی  توسط 
و  همکاران ) تا کردن لباس ها

 ...(دوک کردن سوزن
  تشکیل کالس های آموزشی

 برای دانش آموزان

طبق تقویم 
 اجرایی

هزار   500
 تومان

 معاون آموزشی

تقویت کتابخانه های کالسی به عنوان بهترین و 

 موثر ترین نوع کتابخانه در مدارس ابتدایی

 خوب کیفی متوسط

تهیه جایزه کتاب برای کتاب 
 برتردن خوان

نگ آمیزی کتابخانه ،تعمیر و ر
 های کالسی
آموزشی جذاب ی تهیه کتابها

 ومتناسب با هر پایه
 
 
 
 
 
 
 

 مدیر هزار تومان 300 مهرماه 

...        
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ی،

ت اعتقاد
تعلیم و تربی

ی
الق

خ
ی و ا

عباد
 

ت
مشارک

 

تحکیم پیوند مدارس با مساجد به ویژه مدارس 

 نزدیک به مساجد

تشکیل انجمن عمومی در  متوسط ضعیف کیفی
مسجد محل اهدا جوایزبه 
برگزیدگان قرانی وعلمی 

 وورزشی
برگزاری کالسهای آموزش 
خانواده در مساجد همجوار 

  ونمازخانه مدرسه
شرکت همکاران در 

جدجهت مراسمات مسا
دانش  ترغیب و تشویق

 آموزان به مشارکت حداکثر
 

طول سال 
 تحصیلی

معاون  هزار تومان 500
 پرورشی

برگزاری جلسات آموزش خانواده با محور 

 تربیت قرآنی و اسالمی

تشکیل جلسه در مورد نیاز  خوب متوسط کیفی
سر فصل  ینسنجی و تعی

های جلسات آموزش 
 خانواده

 4تنظیم جدول زمانی 
لسه آموزشی و اطالع ج

 رسانی به اولیا
 برگزاری کالس آموزشی

دعو ت از مدرسین   
دعوت از وآموزش خانواده 
 مشاورین مجرب

 

طول سال 
 تحصیلی 

 مدیر هزار تومان 200

بهره مندی از ظرفیت اولیاء در برگزاری مراسم 

 ها و مناسبت ها

برگزاری مراسم عزاداری  متوسط ضعیف کیفی
ه محرم و به مناسبت ده

دانش آموز  مادردعوت از 
جهت مرثیه  مداح معروف

 خوانی

طول سال 
 تحصیلی

 معاون پرورشی هزار تومان 200
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استفاده از ظرفیت اولیا در 
برگزاری اعیاد و جشن 

 پیروزی  انقالب
دعوت از اولیائ 

 جانبازدانش آموزان
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وضع  گر(شاخص)نشان فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی

ی سیاس
جتماع

ا
 

ق برنامه
ی و ف

پرورش
 

فعالیت های غنی سازی اوقات فراغت دانش 

 اموزان

  درخصوص ریزی رنامهب خوب متوسط کیفی
 آموزان دانش فراغت ت اوقا

طرح موضوع در شورای 
 و انجمن اولیامدرسه 

 تهیه برنامه و تقویم اجرایی
 ودرسی آموزشی ریزی برنامه
 اوقات نوروزوگذراندن درایام

  دراین آموزان دانش فراغت
یام،انجام تکالیف نوروزی طبق  ا

 شیوه نامه اداره
 

طول سال 
 تحصیلی

 مدیر هزار تومان 200

شیوه ها و راهکارهای ترغیب و تشویق دانش 

ت در مسابقات و شورای اموزان جهت شرک

 دانش آموزی

 آموزان دانش شناسایی خ خوب خوب کیفی
 برترممتازوبرگزیدگان

 ریزی وبرنامه طرحهاومسابقات
 آنان وتشویق تجلیل جهت

 فجر ی دهه درمراسمات
 نفرات ی جوایزبرا تهیه

 هنری فرهنگی برترمسابقات
 انتصاب مامورین انتظامات

طول سال 
 تحصیلی

 معاون پرورشی هزار تومان 200

اولویت بندی نیازهای پرورشی وفوق برنامه 

وطبقه بندی عالیق دانش آموزان از طریق خود 

 اظهاری واعالم والدین

هیه روزنامه دیواری با ت خ خوب خوب کیفی
موضوعات متنوع برای زندگی 

 بهتر
شرکت در جلسات آموزش  

 زندگی ی  مهارت ها
 درتابلونصب مطالب مفید

 سط دانش آموزان،اعالنات تو
 دربین استعدادیابی فرم وزیعت

آموزان جهت شناسایی  دانش
 شرکت عالیق و توانمندی جهت

 وهنری فرهنگی درمسابقات
تهیه و توزیع فرم خوداظهاری 

ویزه اولیا در انجمن های کالسی 
 در آبان

تشکیل جلسه تجزیه و تحلیل 

 معاون پرورشی هزار تومان 500 مهر و آبان 
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اطالعات جمع اوری شده اواخر 
یائ ابان ،تشکیل جلسه بااول

جهت ترغیب  حضورفرزندانشان 
 درفعالیت های فوق برنامه

 

فعالیت های تقویت فرهنگ نیکو کاری ،تعاون 

 و مشارکت جویی در دانش آموزان

 نصب صندوق صدقات در مدرسه خ خوب خوب کیفی

توزیع قلک های جشن 

 نیکوکاری )اسفند ماه(

یع فیش های جشن تهیه و توز

که از طرف  عاطفه ها )مهر ماه(

اداره به مدارس تحویل داده می 

 شود

دانش آموزان پایه از همکاری

 به معاون آموزشیپنجم وششم 

 درساعات تفریح

 

 

طول سال 
 تحصیلی

 مدیر هزار تومان  200

فعالیتهای فوق برنامه متناسب با نیازهای دانش 

 آموزان

ی درخصوص تشکیل هماهنگ خ خوب خوب کیفی

کالسهای فوق برنامه برای 

 دانش آموزان

 تشکیل تشکالت دانش آموزی

برگزاری جلسات آموزشی برای 

اولیاءباموضوع نقش فعالیتهای 

فوق برنامه درارتقای پیشرفت 

 تحصیلی دانش آمون

 برنامه فوق کالسهای تشکیل

 علمی ی بنیه تقویت جهت

 آموزان دانش وآموزشی

طبق تقویم 
 اجرایی

 مدیر هزار تومان 300
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی

ت 
تعلیم و تربی

ی
ی سیاس

جتماع
ا

 

ق برنامه
ی و ف

پرورش
 

فعالیت های ارتقاءو توسعه فرهنگ سازمانی 

تعاون  مدرسه با تاکید بر تقویت روحیه اخوت و

 در بین معلمان و دانش آموزان

فعال سازی گروه دانش  خ خوب خوب کیفی

آموزی پروژه های علمی ) 

جابربن حیان ( هر کالس 

 گروه پژوهشی2

گروه درس  2تشکیل 

پژوهشی از همکاران جهت 

 تقویت روحیه مشارکت 

 تشکیل گروه )انتظامات( 

وهمیارمدیر ومعاون ومعلم 

ت با هدف استفاده از ظرفی

دانش آموزی برای نظم 

بخشی و تقویت روحیه 

 همکاری بین دانش آموزان
 

طبق تقویم 
 اجرایی

 مدیر هزار تومان 300

احیاء نقش تربیتی و مشاوره ای معلمان و همزمان 

 توسعه و تقویت برنامه ی معلم رابط مشاور

تشکیل جلسه با همکاران  خ خوب خوب کیفی
و تعیین رابط مشاوره 

الم به اداره) مدرسه و اع
 مهر ماه(

تهیه برشورهای آموزشی 
از مرکز مشاوره و توزیع 

 در بین همکاران
معرفی مراکز مشاوری و 

نصب راههای تماس 
 همکاران و دانش آموزان

طول سال 
 تحصیلی 

 معاون آموزشی هزار تومان 200
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...        
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وضع  اخص)نشانگر(ش فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی

ت 
تعلیم و تربی

ی
ی سیاس

جتماع
ا

 

ی
ش و یادگیر

آموز
 

آشنایی دانش آموزان با مهارت های زندگی از 

 طریق نمایش، قصه گویی و داستان نویسی و ...

برگزاری مسابقه داستان   خوب متوسط کیفی

سی با موضوع مهارت نوی

 های زندگی

تهیه محتوای آموزشی 

متناسب با مهارتهای 

 زندگی

آموزش مهارت های زندگی 

توسط همکاران در کالس 

درس با استفاده از روش 

 تدریس نمایش

 مشترک  

برگزاری کالسهای آموزشی خود مراقبتی، 

 مهارتهای زندگی ویژه دانش آموزان

جدول زمانی تهیه و تنظیم  خ خوب خوب کیفی
در طول سال تحصیلی برای 

آموزش مهارت های خود 
مشاور مراقبی دعوت از 

 مدرسه
آموزش مهارتهای زندگی 

 وخود مراقبتی 

طول سال 
 تحصیلی

 ماون پرورشی هزار تومان 200

توانمندسازی و آموزش اعضای شورای مدرسه ، 

 شورای معلمان و شورای دانش آموزی

راه اندازی شکیل و ت خوب متوسط کیفی
گروههای هم اندیشی و 

تعاملی برای اعضای شورا 
 مدرسهدر 

برگزاری جلسات توجیهی 
با اعضا شورا و تشریح 

وظایف و حدود و اختیارات 
 قانونی
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تهیه و طراحی بروشور و 
 تراکت آموزشی

اجرای مسابقه فرهنگی 
وهنری برای ایجاد حس 
 رقابت وتوتانمندی ایشان

شویق دانش آموزان برای توانمند سازی و ت

مشارکت در فعالیت های خیریه و تعاونی در 

جامعه با استفاده از ظرفیت برنامه درسی و 

 فعالیت های تربیتی

تقدیر و تشکر از فعالین  خوب متوسط کیفی
فعالیت های خیریه و 
معرفی آنها به دانش 

آموزان برای ترغیب و 
تشویق سایرین در بازه 

 زمانی تعیین شده
هدایا و اهدای جوایز  تهیه

 به فعالین
نصب اسامی فعالین در 
 تابلوی اعالنات مدرسه
تشکیل بازارچه های  

 درون مدرسه ای
 

طول سال 
 تحصیلی 

 مدیر هزار تومان 300

...        

 

 

 

 



 97-98آموزشگاه .................................. در سال تحصیلی – ساالنه مبتنی بر برنامه تدبیر برنامه

 
39 

 

 

وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی

ی سیاس
جتماع

ا
 

 

ت
ت و مشارک

الم
ی،س

دن
ت ب

تربی
 

آموزش پیشگیری رشد مدار ) مدارس   -1

-مراقبت از خود( و پیشگیری با رویکرد اجتماع

 محور ) مدارس مراقب(

اجرای طرح شناسایی دانش  خوب متوسط کیفی

 آموزان در معرض خطر 

هدایت و معرفی به مراکز 

 الزوممشاوره عند

شناسایی مراکز پر خطر و 

آسیب زا ی محیط بیرونی و 

پیرامونی مدرسه و اعالم به 

اداره و مراکز ذیصالح جهت 

برخورد و اقدام مقتضی و 

 پیشگیرانه

تشکیل کالسهای آسیب های 

 دعوت از پلیس فتا  -اجتماعی

طول سال 
 تحصیلی 

 معاون آموزشی هزار تومان 300

مهارت های خود مراقبتی  توانمند سازی و آموزش-2

با ارایه آموزش های الزم و مستمر به دانش آموزان، 

والدین و کارکنان برای پیشگیری از اعتیاد در محیط 

 خانه و مدرسه

شناسایی مراکز پر خطر و  خوب متوسط کیفی

آسیب زا ی محیط بیرونی و 

پیرامونی مدرسه و اعالم به 

اداره و مراکز ذیصالح جهت 

دام مقتضی و برخورد و اق

 پیشگیرانه

تشکیل کالسهای آسیب های 

دعوت از پلیس   -اجتماعی

فتاجهت  استفاده از فضای 

 مجازی

طول سال 
 تحصیلی

 ماون پرورشی هزار تومان 200

ارایه خدمات توانمند سازی و حمایتی و انجام -3

مداخالت آموزشی، توانمند سازی و حمایت های 

ر معرض خطر ، اجتماعی دانش آموزان د -روانی

 دارای اختالالت مصرف مواد و الزم التوجه

شناسایی مراکز پر خطر و  خوب متوسط کیفی

آسیب زا ی محیط بیرونی و 

پیرامونی مدرسه و اعالم به 

اداره و مراکز ذیصالح جهت 

برخورد و اقدام مقتضی و 

سال طول 
 تحصیلی

 ماون پرورشی هزار تومان 200
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 پیشگیرانه

تشکیل کالسهای آسیب های 

 اجتماعی

 تشکیل کالس فوق برنامه 

تقویت تعامالت بین مدرسه اي در  -4

 سطح منطقه و استان

برنامه ریزی و اجرای  خوب خوب کیفی

 مسابقه طناب زنی

برگزاری مسابقه نقاشی بین  

مدارس مجاور با موضوع 

محیط زیست )در روز هوای 

 پاک (

برپایی نماشگاه پروژه های 

 علمی

 

طول سال 
 تحصیلی

 ماون پرورشی هزار تومان 200

عال ف شاركت م -5

دانش آموزان در 

 مراسم آغازین

برگزاری تمام مناسیتهای  خوب خوب کیفی
  قمری وشمسی وقمری

دعای صبحگاهی و نیایش 
توسط دانش آموزان هر 

 کالس
انجام نرمش با آهنگ ودکلمه 
 ومقاله به مناسبتهای مختلف

ان جوایز به دانش آموز اهدا
فعال و برتر در این زمینه 

بمنظور ترغیب و تشویق برا 
ی مشارکت فعال و حد اکثری 

 در مراسم آغازین
تنظیم برنامه برای تمامی 

دانش آموزان و نصب آن در 
 سالن برگزاری 

 

طول سال 
 تحصیلی 

 مدیر هزار تومان 300
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا دامات اجراییاق
ت 

تعلیم و تربی
ی فناورانه

علم
 

 

ی
ش و یادگیر

آموز
 

تقویت شایستگی های پژوهشی معلمان با 

تاکید بر پژوهش های گروهی از جمله درس 

 پژوهی و اقدام پژوهی

تشکیل جلسات آموزشی برای  خوب متوسط کیفی
اطالع رسانی -اینگونه فعالیت ها

 نتیجه پروژه های سال گذشته از
عیین مسئول اجرا و صدور ت

 ابالغ 
شناسایی مسایل و موضوعات  
درزمینه اقدام پژوهی موردنیاز 

از طریق نیاز سنجی و نظر 
 خواهی

تشکیل جلسه وتشویق کارکنان 
به انجام مطالعات پژوهشی  

گروههاوانتخاب  ومشخص كردن
اعضا وتقسیم بندی کاربین 

 نامهاعضا طبق شیوه 
در اختیار قرار دادن  دادن شیوه 

نامه  دستورالعمل مربوطه  به 
همکاران مشخص نمودن و 

تعیین مرزها و تفاوت های حوزه 
 درس پژوهی و اقدام پژوهی
تهیه نمونه های موفق در 

پژوهی سنوات گدشته برای 
برای الگوگیری وراهنمایی و 

 ارتقا توانمندی پژوهشی معلمان
 

طبق تقویم 
 اجرایی

 معاون آموزشی هزار تومان 500

اطالع رسانی دستاوردهای مطالعات پژوهشی 

 سایت و.."پنفلید"به کارکنان )تراکت 

 تهیه بروشوراز این دستاورها خ خوب خوب کیفی
اطالع رسانی با استفاده از 
فضای مجازی )کانال ها و 

 گروههای تلگرامی ،واتساپ 
اطالع رسانی از طریق  تابلوي 

 اعالنات

طول سال 
 تحصیلی

 مدیر هزار تومان 200

توسعه و تقویت ارتباط و تعامل معلمان با 

 گروه های آموزشی منطقه

تاکید بر همکاری وعضویت  خ خوب خوب کیفی

همکاران در گروههای آموزشی 

 ناحیه

اعالم اسامی همکاران متقاضی 

 سرگروههای آموزشی به اداره

طبق تقویم 
 اجرایی

 مدیر هزار تومان 200
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دعوت ازسرگروههای آموزشی 

 ی حضور در مدرسه ناحیه برا

عضو کردن کلیه همکاران در 

 گروه هم اندیشی فضای مجازی

نصب  و دراختیارقرار دادن 

راههای ارتباطی همکاران با 

سرگروههای ـموزشی ناحیه و 

 استان

 

توسعه و تقویت تعامل مدرسه با پژوهش سراها و 

موسسات رسمی حامی نوآوری و خالقیت نظیر 

پارك های علم و فناوری ، شرکت های دانش 

 بنیان و صنایع مرتبط با فناوری های نوین

مکاتبه با  پژوهش سرا برای  متوسط ضعیف کیفی

چهارم  دید دانش آموزان پایه باز

استفاده از  ششمپنجم و

 رفیتهای پژوهشی این مرکزظ

طبق تقویم 
 اجرایی

 مدیر هزار تومان 200

طراحی و ارائه تکالیف عملکردی متناسب با 

نیاز دانش آموز درایام تعطیل به ویژه عید 

 نوروز

تشکیل جلسه با همکاران و  خوب متوسط کیفی
 توجیه چگونگی اجرای

دستورالعمل تکالیف نوروزی 
 )داستان گویی وخاطره نویسی(

تهیه نمونه ها والگوههای موفق 
سال گذشته برای بررسی و 

 انتخاب
استفاده از تکالیف هدف مند 
 متناسب با نیازها و تفاوت ها

پیشنهادات همکاران   دریافت
بصورت پایه ای و جمع بندی 
 وارائه نمونه هایی از تکالیف

 

 معاون آموزشی هزار تومان 200 اسفند 
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی فناورانه

علم
 

 

ی
ش و یادگیر

آموز
 

توسعه و تقویت آموزش پژوهش محور در 

 مدرسه و کالس

رفی فضاهای  شناسایی و مع خوب متوسط کیفی
پیشنهادی غیرکالسی به 

 همکاران
تجهیز کتابخانه به کتب و منابع 

 آموزشی
ایجاد بستر مناسب برای اجرای 

بهتر این مالک باتجهیز 
آزمایشگاه به اقالم و وسایل 

 مورد نیاز
تاکید براستفاده همکاران از 
ظرفیت های موجود درحیاط 

مدرسه و سایر فضاها در فرایند 
کمک به یادگیری آموزش برای  

 بهتر

طول سال 
 تحصیلی 

 مدیر هزار تومان 200

تهیه و توزیع راهنمای آموزشی  متوسط ضعیف کیفی تولید محتوای الکترونیکی ویژه همکاران

 تولید محتوی بین همکاران

تهیه و نصب نرم افزارهای تولید 

محتوا بر روی کامپیوتر های 

 مدرسه

معرفی منابع و سایت های آموزشی 

 در این زمینه

معرفی و تهیه کتب و منابع آموزشی 

 کمک کننده

 

طول سال 
 تحصیلی

 معاون آموزشی هزار تومان 200

طراحی فعالیت های متنوع آموزشی جهت 

 دانش اموزان دارای افت تحصیلی

تحت نظر قرار دادن دانش  خ خوب خوب کیفی

معرفی  و آموزان شناسایی شده

هدایت به مراگز اختالالت 

 دگیرییا

شناسایی  علل افت تحصیلی 

 دانش آموزان شناسایی شده

تشکیل جلسه با همکاران  جهت 

بررسی علل کاستی ها وضعف 

 ها

دریافت و بررسی را هکارهای 

طول سال 
 تحصیلی 

 معاون آموزشی هزار تومان 200
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 پیشنهادی همکاران

 

تقویت معلمان درتهیه وتنظیم طراحی 

 آموزشی

عرفی نمونه ها و تجارب م متوسط ضعیف کیفی
کاربردی موثر جهت 

استفاده وارتقا توانمندی و 
 مهارت همکاران

ترغیب و تشویق همکاران  
ازطریق معرفی همکاران 

فعال به اداره برای صدور 
 تشویقی

تهیه منابع آموزشی ) سی 
دی ، کتاب و...( برای 

 آرشیو مدرسه

شناسایی سایت ها  و منابع 
آموزشی و پیشنهاد به 

 مکارانه

طول سال 
 تحصیلی 

 مدیر هزار تومان  200

کیفیت طراحی آموزشی معلمان )بکارگیری 

روش های فعال وخالق استفاده ازابزارهای 

مناسب بهره مندی ازفناوری های نوین 

استفاده از وسایل وامکانات موجودآموزشی 

 پرورشی و ورزشی و....(

سایل تهیه دفتر ثبت استفاده از و خ خوب خوب کیفی
 کمک آموزشی

بازدید ماهانه و بررسی کیفیت 
طراحی ها و ارایه بازخورد به 

 همکاران

تهیه دفتر ثبت آزمایشات علوم 
 تجربی

تاکید بر استفاده همکاران از 
وسایل و امکانات موجود در 

 مدرسه در طراحی آموزشی

معرفی و نصب نرم افزارهای 
 کمک آموزشی

تهیه دفتر ثبت تجارب و خالقیت 
ی آموزشی همکاران و ها

ابتکاری و  انعکاس روش های
 خالق به اداره

طول سال 
 تحصیلی

 مدیر هزار تومان 200
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی

ت 
تعلیم و تربی

ی فناورانه
علم

 

 

ی
ش و یادگیر

آموز
 

می و همه جانبه ارزشیابی کیفی تقویت عل

 توصیفی

عضو کردن همکاران در کانال  خ خوب خوب کیفی

آموزشی استفاده از ظرفیت 

سایت مدرسه در راستای تقویت 

 علمی همکاران

تهیه و تکثیر آیین نامه 

 ارزشیابی کیفی و توصیفی

برگزاری جلسه هم اندیشی و 

توجیهی  قبل از ارزشیابی نوبت 

اجرای صحیح و اول  و تاکید بر

 دقیق مفاد مندرج در آیین نامه

 

طول سال 
 تحصیلی 

 معاون اجرایی هزار تومان  100

تشویق و ترغیب معلمان برای شرکت موثر در 

 جشنواره های الگوهای تدریس

صدور تقدیرنامه و تقدیر  خوب متوسط کیفی
از همکاران فعال سال 

 گذشته
تشکیل جلسه در ابتدای 

ع نمون سال تهیه و توزی
برگ های راهنما وشیوه 

 نامه اجرایی
شرکت همکاران در 

جشنواره الگوهها در سطح 
 ناحیه

طبق تقویم 
 اجرایی

 معاون آموزشی هزار تومان 500

توانمند سازی نیروی انسانی  ) طرح کارامد، 

مدرسه توانمند ساز( برای خلق فرصت ها و 

محیط های متنوع یادگیری متناسب با نیازهای 

فعال سازی و تشکیل گروههای  خوب متوسط کیفی
درس پژوهی درراستای توانمند 

 سازی
درخواست وپیگیری جهت صدور 

 تشویقی برای همکاران
تعیین مسئول اجرا و صدور 
 ابالغ برای اجرای این فعالیت

شناسایی مسایل و موضوعات  

 معاون آموزشی هزار تومان 200 مهرماه 
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مورد نیاز از طریق نیاززسنجی  الیق متنوع دانش آموزانو ع
ی و تعیین اولویت و نظر خواه

 موضوعی
مشخص كردن گروهها وانتخاب 

اعضا وتقسیم بندی کار بین 
 مهاعضا طبق شیوه نا

شناسایی دانش آموزان دارای  خ خوب خوب کیفی برنامه ریزی جهت دانش آموزان  تلفیقی
هوش مرزی و دیر آموز جدید 

الورود از طریق بررسی 
روندهای سالمت و معرفی به پ

 معلم مربوطه
تهیه لیست دانش آموزان 

دیرآموز جهت برنامه ریزی 
 ویژه برای آنان

طول سال 
 تحصیلی 

 معاون آموزشی هزار تومان  200

استفاده از طبیعت به عنوان بزرگترین 

آزمایشگاه علوم تجربی و تدارك برنامه های 

 اردویی جهت استفاده از طبیعت و گزارش

 نویسی

برنامه ریزی برای برگزاری  خ خوب متوسط کیفی
علمی و آموزشی و  اردوی

تفریحی همچنین برگزاری 
مسابقه گزارش نویسی وتحقیق 
عملی درخصوص مواردمربوط 

 به طبیعت
 

طول سال 
 تحصیلی

  هزار تومان 300
معاون 

 پرورشی
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 تظاران

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی فناورانه

علم
 

 

ی
ش و یادگیر

آموز
 

توسعه وتجهیزکالس های هوشمند و سایت 

 آموزش کامپیوتر مدرسه

مکاتبه . پیگیری جدی برای  خوب متوسط کیفی
از طریق  یک کالس هوشمند سازی
 شورای منطقه

 مدیر انهزار توم 500 طول سال

ارتقاء سواد رسانه ای معلمان و توسعه بهره 

برداری از فناوری های نوین آموزشی  برای 

اثر بخش کردن فعالیت های آموزشی و 

 تربیتی

برگزاری دو جلسه ی آموزشی در  خوب متوسط کیفی
خصوص چگونگی استفاده از قابلیت 

های سامانه همگام بویژه آزمون 
یر های الکترونیکی )توسط مد

 مدرسه ومعاون اجرایی

 معاون جرایی هزار تومان 300 طول سال 

–برپایی نمایشگاه هایی از آثار علمی 

پژوهشی دانش آموزان جهت ترغیب و 

 تشویق دانش آموزان

شرکت درجلسات آموزشی منطقه  خوب خوب کیفی
،تشکیل جلسه بادانش آموزان 

 ،همکاران واولیا
ی برپایی نمایشگاه پروژه های علم

 )جابربن حیان(
برگزاری مراسم تقدیر برای دانش 

 آموزان برتر

 مدیر هزار تومن 300 بهمن ماه

برگزاری مسابقات دانش اموزی با رویکرد 

 فناوری

وتهیه لیست  نظرخواهی ازهمکاران منوسط متوسط کیفی
تجهیزات مورد نیاز آنان ،تهیه اقالم 

 موردنیازدرحدتوان مالی مدرسه
ه عکس وفیلم کوتاه برگزاری مسابق
 برای پایه ششم

 مدیر هزار تومان 300 بهمن ماه

برنامه ریزی آموزش  مهارت های پایه  

فناوری برای دانش اموزان در برنامه های فوق 

 برنامه

دراختیارگذاشتن مطالب علمی  متوسط متوسط کیفی
،آموزشی جهت استفاده دانش 

 آموزان 
یک   برنامه ریزی جهت برکزاری

ی آموزشی نرم افزارکامپیوتر  دوره
 مربوط به درس فناوری پایه ششم

طبق تقویم 
 اجرایی

 معاون اجرایی هزار تومان 300
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی فناورانه

علم
 

 

ت
مشارک

 

توسعه مشارکت کارکنان جهت تقویت و 

 آموزشی-شرکت درفعالیت های علمی 

تشکیل جلسات شرکت  متوسط خوب کیفی
همکاران درکارگاههای 

آموزشی ،تشکیل جلسات 
توجیهی درمدرسه ،استفاده 

 ازتجربیات دیگران
مشارکت همکاران در نقش 
 معلم راهنمای پروژه علمی

 

 مدیر هزار تومان  300 طول سال 

توسعه  مشارکت اولیاء جهت  تقویت و

 شرکت درفعالیت های علمی آموزشی

توزیع نمون برگ های  متوسط متوسط کیفی
اطالعاتی اولیا بویژه  

زمینه متمایل همکاری آنها 
بمنظور استفاده از ظرفیت 
اولیا در فعالیت های علمی 

 ئ آموزشی
برگزاری جلسات با اولیا 

اعضای پروژه های علمی 
ت و و جهت دهی حماب

 راهنمایی آنها

 

 
 طول سال

 

 هزار تومان 300

 مدیر

تجهیز کتابخانه کالسی با مشارکت والدین و 

 سایر نهادها

تهیه و تکثیر متن فراخوان  متوسط متوسط کیفی
برای اهدا کتب داستان بال 
استفاده دانش آموزان به 

 کتابخانه کالس
 

 مدیر تومانهزار 300 مهرماه
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت رآیندف ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی

ت 
تعلیم و تربی

ی
دن

ی ب
زیست

 

ت
الم

ی و س
دن

ت ب
تربی

 

نظارت بر اجرای طرح حیاط پویا در مدرسه 

 مطابق با دستورالعمل

نقاشی حیاط مدرسه باطرح های  خوب متوسط کیفی
بازی وورزش ورزشی جهت 
توسط بسیج  دانش آموزان

 منطقه سازندگی وشورای 

 مربی ورزش هزار تومان  500 مهرماه 

تهیه تجهیزات و وسایل ورزشی مورد نیاز بر اساس   -2

 دستورالعمل جامع اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی

کاور ورزشی ولباس تهیه  خ خوب خوب کیفی
 ورزشی جهت مسابقات  ورزشی

-طناب وتوب بسکتبال تهیه 
 والیبال

 مربی ورزش هزار تومان 200 مهرماه 

برگزاری مسابقات ، اردوها و کالس های 

مرتبط با موضوع محیط زیست ، سالمت و 

 تندرستی

برنامه  ریرزی جهت  خ خوب خوب کیفی

برگزاری اردوها در طبعیت 

الزام دانش آموزان به 

ارائه گزارش از بازدید و 

ظ محیط راهکارهای حف

 زیست و طبیعت 

برگزاری مسابقات مرتبط 

با موضوع طبیعت و محیط 

  زیست

طول سال 

 تحصیلی

یک میلیون 

 تومان

مدیر و 

معاون 

پرورشی و 

مربی 

 بهداشت
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برنامه ریزی جهت برگزاری  خ خوب خوب کیفی برگزاری المپیاد درون مدرسه ای 
مراسم افتتاحیه و اختتامیه 

 امهالمپیاد براساس شیوه ن
تنظیم جدول زمانی مسابقات و 
 اطالع رسانی به دانش آموزان
تهیه و خرید لوازم و وسایل 

 ورزشی مورد نیاز
مستند سازی و تنظیم گزارش از 

 اقدامات انجام شده

طول سال 
 تحصیلی

 مربی ورزش هزار تومان 500

شناسایی و ارجاع دانش آموزان دارای 

اکز ناهنجاری های اسکلتی و قامتی به مر

 مرتبط

معاینه کلیه دانش آموزان  از  متوسط ضعیف کیفی
نظر اسکلتی و قامتی براساس 

شیوه  نامه وتهیه و تسلیم 
گزارش توسط مربی ورزش و 

اعالم لیست دانش آموزان 
 ناهنجار

یرای معاینه  وت ازپزشکدع
 دانش آموزان 

ن برک های مورد نیاز دتهیه نمو
برای معرفی و ارجاع و هدایت 

آموزان مشکل دار به  دانش
 اداره

اطالع رسانی به والدین دانش 
 آموزان ناهنجار و تشکیل 

 مربی ورزش هزار تومان 200 مهرماه
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی

دن
ی ب

زیست
 

ت ب
تربی

ت
الم

ی و س
دن

 

انجام فعالیتهای موثر جهت حضور حداکثری  

دانش آموزان و معلمان درمسابقات ورزشی 

 مدرسه و منطقه

برگزاری مسابقات متنوع  خوب متوسط کیفی
 ومناسب خواهران  در مدرسه

حمایت مالی از دانش آموزان بی 
بضاعت برای خرید لوازم 

 ورزشی
چاپ تصاویر منتخبین سال قبل 

 مدرسه درو نصب روی بنر 
 

طول سال 
 تحصیلی

 مربی ورزش هزار تومان 300

 نصب تابلوی آزاد نویسی خوب متوسط کیفی فعالیت های هدفمند سازی زنگ تفریح
راه اندازی ایستگاه کتاب)دی و 

 بهمن(
ایجاد و راه اندازی ایستگاه 

 نشریه بویژه مجالت رشد
اجرای اقدام پژوهشی مدیر با 

ر و کار آمد موضوع مدیریت موث
 دانش آموزان در زنگ تفریح

 

طبق تقویم 
 اجرایی

 مدیر هزار تومان 200

فعالیت های تقویت و توسعه فرهنگ تغذیه 

 سالم در مدارس

بیان توصیه های الزم روزهای  خ خوب خوب کیفی
شنبه توسط مراقب سالمت 

 مدرسه 
دقیقه ای اززمان  15اختصاص 

جلسات ماهانه انجمن کالس 
برای گفتگو با اولیا در باره 

 نکات بهداشتی
چاپ بنرهرم غذایی و نصب در 

 سالن مدرسه
تهیه و نصب پیام های تغذیه ای 

 در تابلوی اعالنات

طول سال  
 تحصیلی 

 مراقب سالمت هزار تومان  300

ارتقاء کیفیت بوفه مدرسه )فضاء ، مواد 

 ی ، هزینه ها و ...(خوراک

 استفاده از مواد خوراکی وغذایی خ خوب خوب کیفی
 بهداشتی

 مربی ورزش  طول سال 
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی

دن
ی ب

زیست
 

پرو
ق برنامه

ی وفو
رش

 

شناسایی و ارجاع دانش اموزان دارای 

 مشکالت عاطفی و ... به مراکز مشاوره

شناسایی دانش آموزان مشکل دار   خوب خوب کیفی
و معرفی آنها به مکان های مشاوره 

جلسه بااولیائ این دانش –ایی
آموزان مطرح نمودن درجلسه 

اعضای انجمن ولی محرمانه ماندن 
 نام دانش آموز

در خواست از معلمین برای رصد 
دانش آموزان و معرفی دانش آموز 
 مشکل دار به رابط مشاوره مدرسه
شناسایی مراکز مشاوره پیرامون 

مدرسه و انجام هماهنگی های الزم 
رفی و معجهت پذیرش نمون برگ 

هدایت دانش آموزان به مراگز 
 مشاوره

 

طول سال 
 تحصیلی 

 معاون پرورشی هزار تومان 200

معرفی خدمات مشاوره ای مراکز مشاوره 

هسته های آموزش و پرورش و مراکز مشاوره 

 انجمن و اولیاء به دانش اموزان و اولیاء

مطرح نمودن درجلسات شورای ، خوب متوسط کیفی

معلمان وبحث وتبادل نظردراین 
 مورد

نصب مشخصات مراکز مشاوه 
بهمراه راههای ارتباطی در 

 تابلوی اعالنات
از کارشناسان مشاوره دعوت 

برای سخنرانی در جلسه انجمن 
 و شورای معلمان

طول سال 
 تحصیلی

معاون  هزار تومان 300
 پرورشی

تهیه فرم هایی برای  خوب خوب کیفی ارائه خدمات بهداشتی به دانش آموزان-2
تشخیص عالیق .مشورت 

روابط  بااولیا ،داشتن
 صمیمانه بادانش آموزان

لین سال تقدیر و تشویق فعا
 گذشته و اهدای جوایز

تعیین همیاران بهداشت 
 مدرسه

طراحی و صدور کارت 
 شناسایی ویژه همیاران

تهیه کاور مخصوص برای 

طول سال 
 تحصیلی

 مربی ورزش هزار تومان 200
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 فعالین
نصب لیست در تابلوی 

انات و معرفی به سایر اعال
 دانش آموزان

 برگزاری اردو های آموزشی با محوریت-3

 سالمت و محیط زیست

اردو در فضاهای  برگزاری خوب خوب کیفی
  سرسبز

تهیه وکاشت نهال در روز 
 درختکاری

برگزاری نقاشی همگانی با 
 موضوع هوای پاک 

صدور تشویقی به نفرات 
و اهدای ششم برتر اول تا 

 جوایز

طول سال 
 تحصیلی

 مربی ورزش هزار تومان 200

...        
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی

دن
ی ب

زیست
 

ی
ش و یادگیر

آموز
 

تقویت توانمندی های مربیان و آموزگارانی 

 که درس تربیت بدنی را تدریس می کنند.

تهیه فرم هایی برای تشخیص  خ خوب خوب کیفی
 یق .مشورت بااولیا ،داشتنعال

 روابط صمیمانه بادانش آموزان
تقدیر و تشویق فعالین سال 

 گذشته و اهدای جوایز
 تعیین همیاران بهداشت مدرسه

طراحی و صدور کارت شناسایی 
 ویژه همیاران

تهیه کاور مخصوص برای 
 فعالین

انات اعالنصب لیست در تابلوی 
 و معرفی به سایر دانش آموزان

طول سال 
 تحصیلی 

 مراقب سالمت هزار تومان 200

برگزاری مسابقات ، نمایشگاه ، کارگاه ها و 

کالسهای آموزشی  و ... با رویکرد محیط 

 زیست

 برگزاری مراسم هفته هوای پاک خوب متوسط کیفی
تهیه وکاشت نهال در روز 

 درختکاری
برگزاری نقاشی همگانی با 

 موضوع هوای پاک 
برتر  صدور تشویقی به نفرات

 و اهدای جوایزششم اول تا 

 مراقب سالمت هزار تومان  300 تقویم اجرایی

برگزاری اردو های آموزشی با محوریت 

 سالمت و محیط زیست

اردو در فضاهای  برگزاری خوب خوب کیفی
  سرسبز

تهیه وکاشت نهال در روز 
 درختکاری

برگزاری نقاشی همگانی با 
 موضوع هوای پاک 

نفرات  صدور تشویقی به
و اهدای ششم برتر اول تا 

 جوایز

طول سال 
 تحصیلی

 مربی ورزش هزار تومان 200

شرکت در دوره های توجیهی و آموزشی تربیت 

 .  بدنی ویژه مدیران و آموزگاران

شناسایی و معرفی کانال ها و  خوب متوسط کیفی
گروههای آموزشی مربوط به 

مربیان تربیت بدنی وعضو کردن 
 این کانال ها همکاران در 

 برگزاری جلسات هم اندیشی

طول سال 
 تحصیلی 

 مربی ورزش هزار تومان  200
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برگزاری دوره آموزشی معرفی برنامه درس 

تربیت بدنی به والدین و توزیع بروشور راهنمای 

 والدین در جلسه اول انجمن اولیا و مربیان

نصب بنر شعار سال محیط زیست  خ خوب خوب کیفی
(درحیاط محیط زیست دوستی  با)

 مدرسه
برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع 

 زمین پاک" پانزدهم خرداد 
برپایی نمایشگاه دست سازه ها با 

 مواد دور ریختنی

طبق تقویم 
 اجرایی

 مراقب سالمت  هزار تومان 300

ارتقای سواد سالمت وبهداشتی کارکنان ودانش 

آموزان درمباحث : محیط زیست،بهداشت 

 داشت فردی وایمنیمحیط،به

برگزاری جلسه هم اندیشی و  خ خوب خوب کیفی
شناسایی و مشخص کردن  مکان 

 مناسب برای اردو
 تصویب در شورای مدرسه

ن برگ های مورد دتهیه نمو
 نیاز"رضایت نامه ،مجوزها 

برنامه ریزی برای انجام برنامه ها 
و فعالیت هادر حین اردو در راستای 

 سالمت و محیط زیست
ای مسابقه  نقاشی با موضوع  اجر

 محیط زیست

طول سال 
 تحصیلی 

معاون  هزار تومان 300
 پرورشی

...        
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی

دن
ی ب

زیست
 

ت
مشارک

 

زایش مشارکت اولیاء در برنامه برنامه ریزی اف

 های آموزشی و تربیتی مدرسه

تنظیم برنامه زمانی برگزاری  متوسط ضعیف کیفی
جلسات انجمن واطالع رسانی به 

 اولیا به صورت مکتوب
تشکیل کمیته آموزشی و تربیتی 

و استفاده از ظرفیتها و 
 توانمندی اولیا

 صدور ابالغ برای اعضای کمیته

طول سال 
 تحصیلی 

 مدیر هزار تومان  300

تقویت مشارکت دانش آموزان در طرح های 

 بهداشتی و حوزه سالمت

تهیه فرم هایی برای تشخیص  خ خوب خوب کیفی
 عالیق .مشورت بااولیا ،داشتن
 روابط صمیمانه بادانش آموزان

تقدیر و تشویق فعالین سال 
 گذشته و اهدای جوایز

 تعیین همیاران بهداشت مدرسه
صدور کارت شناسایی  طراحی و

 ویژه همیاران
تهیه کاور مخصوص برای 

 فعالین
انات اعالنصب لیست در تابلوی 

 و معرفی به سایر دانش آموزان

طول سال 
 تحصیلی 

 مراقب سالمت هزار تومان 200

برگزاری مناسبت های  مرتبط با حوزه محیط 

زیست )درختکاری ، روز طبیعت  ، هوای 

مشارکت حداکثری پاك و ...(با حضور و 

 معلمان ، دانش آموزان

 برگزاری مراسم هفته هوای پاک خوب متوسط کیفی
تهیه وکاشت نهال در روز 

 درختکاری
برگزاری نقاشی همگانی با 

 موضوع هوای پاک 
صدور تشویقی به نفرات برتر 

 و اهدای جوایزششم اول تا 

 مراقب سالمت هزار تومان  300 تقویم اجرایی

کت والدین ونهادهای برون جلب مشار-2

سازمانی در برگزاری مسابقات ورزشی وآموزش 

 بهداشت وسالمتی

تهیه فرم هایی برای تشخیص  متوسط ضعیف کیفی
 عالیق .مشورت بااولیا ،داشتن
 روابط صمیمانه بادانش آموزان

تقدیر و تشویق فعالین سال 
 گذشته و اهدای جوایز

برگزاری مسابقات ورزشی 
نان مرکز ودعوت از کارک

 بهداشت

طول سال 
 تحصیلی 

 مدیر هزار تومان  300
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...        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجراییوضع مورد وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت
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 انتظار موجود
ت 

تعلیم و تربی
ی

ی و هنر
خت

زیبا شنا
 

ق برنامه
ی و فو

پرورش
 

ی و رشد و شكوفایی فعالیت های شناسای

 هنری دانش آموزان–استعدادهای فرهنگی 

استفاده از نتایج ارزیابی  خوب متوسط کیفی
طرح شهاب درراستای 

هدایت و شکوفایی استعداد 
 ها 

توزیع فرم های استعداد 
یابی در بین دانش آموزان 

برای شناسایی زمینه عالقه  
 مندی

تشکیل جلسه تجزیه و 
 تحلیل وبررسی اطالعات

جمع آوری شده و تصمیم 
گیری برای شکوفایی 

 استعداد ها

طبق شیوه 
 نامه 

 معاون آموزشی هزار تومان  200

برگزاری فعالیت های فوق برنامه و پرورشی با 

 موضوعات هنری و پرورش خالقیت

تشکیل جلسه شورای  خ خوب خوب کیفی
مدرسه و معلمان و استفاده 

از نظرات و پیشنهادات 
 اعضا 
اری و تشکیل کالس برگز

 فوق برنامه آموزش نقاشی

طول سال 
 تحصیلی 

معاون  هزار تومان 200
 پرورشی

فعالیت های توسعه و تقویت فرهنگ 

 کتابخوانی در دانش آموزان ، معلمان و اولیاء

ایجاد و راه اندازی ایستکاه  خوب متوسط کیفی
 کتاب

فعال سازی و تجهیز 
 کتابخانه های کالسی

موضوعی  فهرست بندی
 کالسیکتب کتابخانه 

اشتراک همکاران در 
 مجالت رشد

پیگیری و اعالم اسامی 
همکاران برای صدور 

تشویق ی تشویقی استان

طول سال 
 تحصیلی

معاون  هزاز تومان  300
 پرورشی
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همکاران به شرکت در 
مسابقات و جشنوارهای 
 کتابخوانی در طول سال

ترغیب به اهدای کتاب به 
 مدرسه

زی و نشاط فضای فیزیكی مدرسه زیباسا

،توسعه فضای سبز بر اساس ظرفیت مدرسه و 

وضعیت رنگ آمیزی مناسب و شاد درها و 

 دیوارها

بهسازی و زیبا سازی  خوب متوسط کیفی
حیاط مدرسه دیوار نویسی 

 وشعارنویسی
ایجاد فضای مناسب و 

حلقه الستیک نقاشی  4تهیه
 شده وکاشتن گل درآنها

 گلدان 2تعداد 
 نک امیزی درب مدرسهر

زیباسازی و بهسازی درب 
 کالس ها 

طول سال 
 تحصیلی 

 مدیر هزار تومان  300

...        
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی

ی و هنر
خت

زیبا شنا
 

ش و 
آموز

ی
یادگیر

 

فعالیت های تشكیل انجمن های علمی و 

 هنری

تشکیل انجمن علمی  خوب متوسط کیفی
)پروژه های علمی جابربن 

 حیان(
معرفی انجمن ها و بیان 

 اهداف 
شناسایی دانش آموزان 

عالقه مند و متقاضی به 
 خوب عضویت

طبق شیوه 
 نامه 

 مدیر هزار تومان 300

ادگیری استفاده از ظرفیتهای محیطهای ی

 متنوع)اردو ها ، مراکز هنری ، کتابخانه  و ...(

شناسایی ولیست کردن  خوب متوسط کیفی
ظرفیت ها و مکانهای در 
 دسترس ونزدیک مدرسه

برگزاری بازدید از کتابخانه 
 منطقه

بازدید از نمایشگاه منطقه 
 ای جابربن حیان

یکروزه  اردوی
 ،بازدیدازپژوهش سرا 

طبق تقویم 
 اجرایی

 معاون  هزار تومان 300
 اموزشی

توانمند سازی معلمان در  زمینه موضوعات 

 هنری و پرورش خالقیت

تشویق و تاکید به شرکت  خوب خوب کیفی
 همکاران درمسابقات هنری

معرفی  کانال های آموزشی 
 با موضوع خالقیت و هنر

شرکت معلمان و همکاران 
در زمینه های هنری 

 پرسش مهر
دیشی تشکیل جلسات هم ان

بین همکاران و انتقال 
 تجارب 

تهیه کتب ،سی دی و 
منحتوابی آموزش هنری 

طول سال 
 تحصیلی 

هزار تومان  300
 مدیر

 معاون پرورشی
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 برای استفاده معلمان

...        

...        
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار جرازمان ا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی

حرفه ا
ی و 

صاد
اقت

 

ق برنامه
ی و فو

پرورش
 

برگزاری اردو و بازدید از مراکزصنعتی ، 

 کارگاهی، تحقیقاتی و  مشاغل و حرف مختلف

 ظرفیتهای شناسایی خوب متوسط کیفی
محیطی)مراکزصنعتی ،کارگاهی( 

 زدیدواردو با برای
رسه برگزاری جلسه شورای مد

در خصوص  مصوب نمودن 
 زمان ومکان اردو

تکمیل فرم ها و نمون برگ های 
مربوطه )رضایت نامه (و ثبت 

در سامانه ودریافت کد رهگیری 
و اخذ مجوزهای الزم از اداره 

 )مجوز اردو(
تعیین عوامل وصدور ابالغ برای 

 مربیان و عوامل اجرایی
 

طول سال 
 تحصیلی 

 یمعاون آموزش هزار تومان 200

برگزاری بازارچه های کارآفرینی، نمایشگاه 

 دست سازه ها

 متوسط کیفی

 

دست سازه گاه برپایی نمایش خوب
ومواد دور  های دانش آموزان

 ریختنی
اجرای طرح خرید و فروش آثار 

دستی دانش آموزان )صرفا 
 جهت تقویت روحیه اقتصادی(

تشکیل بازارچه های درون 
 مدرسه ای

 معاون آموزشی تومان هزار 200 بهمن ماه 

فعالیت های  غنی سازی اوقات فراغت دانش 

 آموزان

طرح موضوع در شورای  خ خوب خوب کیفی
 مدرسه و انجمن اولیا
نظر سنجی از دانش 
 آموزان و همکاران

تعیین موضوعات اولویت 
 دار برای اجرا و هزینه ها
ثبت در سامانه همگام در 

 بازه زمانی اعالم شده
ه و تقویم تهیه برنام

 اجرایی

طول سال 
 تحصیلی 

 معاون آموزشی هزار تومان  300
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شناسایی توانمندی و  خ خوب خوب کیفی برگزاری جشنواره مشاغل بومی و محلی
مهارت های شغلی اولیا و 
استفاده از این قابلیت در 

 برگزاری جشنواره
برگزاری جلسات توجیهی  

ومشورتی با اولیا برای 
ب اعتماد سازی وجل

مشارکت و همراهی با 
مدرسه در برگزاری 

 جشنواره
دعوت از اولیا در افتتاحیه 

 و اختتامیه جشنواره
 
 
 
 
 
 
 

طول سال 
 تحصیلی 

 مدیر هزار تومان  200

...        
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 اجرامسئول  میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی

حرفه ا
ی و 

صاد
اقت

 

ی
ش و یادگیر

آموز
 

  خوب کیفی آموزش اصالح الگوی مصرف
 خیلی خوب 

 تهیه بروشور آموزشی

سخنرانی وبیان توصیه ها وآموزش در 

 مراسم صبحگاه 

نصب راهنمایی آموزشی )مصرف بهینه 

آب( در آبخوری ها و دستشویی ها در 

 معرض دید

 اسب با موضوعطراحی و چاپ بنر متن

دیوار نویسی پیام آموزشی رو دیوار 

آبخوری
 

 مراقب سالمت هزار تومان 300 مهرماه

ارائه بسته های تشویقی در جهت حمایت و 

بهره مندی از ایده های خالق و نوآور معلمان 

 و دانش اموزان در راستای کارآفرینی

ثبت ایده ها و پیشنهادات در سامانه  خ خوب خوب کیفی

 مهمگا

انعکاس ایده های خالقانه همکاران 

 به اداره ناحیه

 صدور تشویقی توسط مدیر 

حمایت مالی برای اجرای ایده ها از 

 طریق حلب مشارکت اولیا

طول سال 
 تحصیلی 

 معاون اجرایی هزار تومان  300

برنامه ریزی به منظور شناسایی و رشد 

 شكوفایی استعدادهای  شغلی دانش آموزان

توزیع فرم استعداد یابی و خود  خوب طمتوس کیفی

 اظهاری 

تشکیل جلسه با اولیا و انعکاس 

زمینه عالقه مندی دانش آموز به 

 والدین

برگزاری جلسات مشاوره ای با 

 دانش آموزان

طول سال 
 تحصیلی 

 معاون آموزشی هزار تومان 300



 97-98آموزشگاه .................................. در سال تحصیلی – ساالنه مبتنی بر برنامه تدبیر برنامه

 
66 

 

 

دعوت از صاحبین حرف و 

 مشاغل)ترجیحا اولیا(

ی کالس محور با انجام پروژه های  علم

محوریت درس تفكر و پژوهش و کار و 

 فناوری

 تشکیل گروه های علمی خوب متوسط کیفی

انتخاب راهنما معلم برای هدایت 

 وراهنمایی پروژه های علمی

طول سال 
 تحصیلی 

 معاون اجرایی  هزار تومان  300

تهیه نرم افزارهای  و محتوای     توسعه و تجهیز کالس کار و فناوری

 آموزشی مورد نیاز 

نصب نرم افزارهای آموزشی در 

 سیستم ها

بروز رسانی نرم افزارها و ارتقا 

 سخت افزاری

 یتشکیل دوکالس کارگاه

طول سال 
 تحصیلی 

 مدیر هزار تومان  200

برگزاری کالس های مهارت آموزی دانش 

 اموزان در قالب فعالیت های فوق برنامه  

س آموزشی نرم افزار برگزاری کال خوب متوسط کیفی

 کاربردی وورد

 تشکیل دوکالس کارگاهی

طول سال 
 تحصیلی 

 معاون اجرایی هزار تومان  300
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ت 

تعلیم و تربی
ی

حرفه ا
ی و 

صاد
اقت

 

ال
ت و س

مشارک
ت

م
 

برون سپاری فعالیت های اقتصادی مدرسه به 

 دانش آموزان )بوفه و...(

تقسیم وظایف بین دانش آموزان  خوب متوسط کیفی

برای فعالیت دربوفه مدرسه به 

صورت داوطلبانه درزنگ های 

تفریح،تشکیل بازارچه درون مدرسه 

 ایی

طول سال 

 تحصیلی

 هزار تومان 300

مراقب 

 سالمت

تشکیل جلسه شورای مدرسه و  خوب متوسط کیفی یت اولیاء در معرفی مشاغلاستفاده از ظرف

تعیین اولیا برای حضور در مدرسه 

بر اساس میزان تاثیرگذاری مشاغل 

 وشناسایی و یررسی مشاغل اولیا 

دعوت از اولیا در هفته مشاغل 

برای حضور در بین دانش آموزان 

 ومعرفی شغل 

طبق تقویم 

 اجرایی

 نهزار توما 300

مراقب 

 سالمت

...        

...        

...        
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ی

حت
فرا سا

 

ی
ی و مال

امور ادار
 

فعالیت های امور اداری و اجرایی مدرسه 

االنه همكاران ، )امور ثبت نام ، ارزشیابی س

نقل و انتقاالت ، حسن اجرای بخشنامه ها ، 

تشكیل پرونده کارکنان ، به روز بودن دفاتر و 

)... 

در نظر گرفتن رنگ خاص برای  خوب خوب کیفی

 پوشه پرونده های هر پایه

نام گداری پرونده های هر پایه به 

 اسامی گلها

 خرید زونکن یکرنگ برای بایگانی 

اطالعاتی برای  طراحی و نصب فرم

 پرونده های پرسنلی و دانش آموزی

 

 تومان300000 مهرماه

معاون 

 اجرایی

فعالیت های  امور مالی مدرسه )سامانه اموال ، 

خروج اموال ، رعایت مقررات صدور چك ، 

واریز کمك های مردمی به حساب مدرسه و 

هعدم دریافت وجه نقد، دفاتر مالی ، ثبت 

 مالی به اولیاء و ...( اسناد و ارائه عملكرد

تهیه لیست از اموال اسقاطی و  خوب خوب کیفی

 اعالم به اداره

تنظیم گزارش و ارایه عملکرد مالی 

 به والدین وانجمن

 ایجاد پوشه بایگانی اسناد واریزی 

طول سال 
 تحصیلی 

 تومان200000

 مدیر

...        

...        
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...        
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت یندفرآ ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ی

حت
فرا سا

 

ت
القی

خ
 

ایجاد سازوکار و استفاده  خ خوب خوب کیفی نوآوری و خالقیت دراجرای فعالیت ها

از امکانات در زمینه 

اجرای فعالیتهای اجرایی 

 مدرسه 

طول سال 

 تحصیلی

200000 

 تومان

کلیه 

 همکاران 

بکارگیری کلیه امکانات در  خ خوب خوب کمی تولید ابزار ووسایل آموزشی خاص

زمینه تولید ابزارهای دست 

ساز آموزشی در جهت 

 ارتقای سطح آموزش 

طول سال 
 تحصیلی

یک میلیون 

 تومان

کلیه 
 همکاران 

ارائه راهکارهای خالقانه  وبخ خ خوب کیفی قابلیت تعمیم پذیری روش ابداعی و خالق

قابل اجرا به سایر مراکز 

 آموزشی 

طول سال 
 تحصیلی

کلیه  -----
 همکاران 

میزان اثر گذاری خالقیت و نوآوری در 

 فعالیت ها
بررسی میزان اثر گذاری  خ خوب خوب کیفی

خالقیت و نوآوریها در 

فعایتهای اجرایی مدرسه و 

 محیط آموزشی 

طول سال 
 تحصیلی

کلیه  -------
 همکاران 

...        
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ی

حت
فرا سا

ی 
ت و ارزیاب

نظار
 

نظارت وهدایت مستمرمسؤولین هر فعالیت در 

 جهت خود ارزیابی ها

  کیفی
 
 

 خوب

 تکمیل برای انیزم زه با تعیین خوب

 ااجر مسولین خودارزیابی فرم

 ریزی برنامه تیم جلسه تشکیل

 ارزیابیهای وبررسی مدرسه

 وبررسی گرفته صورت

 همکاران پیشنهادی راهکارهای

 موردنیاز وتکثیرفرمهای تهیه

طبق تقویم 

 اجرایی

 مدیر تومان200000

های زمانی ارائه گزارش  تعیین بازه

ی چالش ها و مشكالت خودارزیابی  و پیگیر

 اعالم شده

رزیابیها  ا زمانی بازه توافق خوب خوب کیفی

 تشکیل یکبارسه ماه هرجلسه 

 ریزوبررسي برنامه تیم جلسه

 مسئولین پیشنهادی راهکارهای

 اجرا

 خودارزیابی فرمهای تکمیل

 گزارش ونظارت پیگیري

 خودارزیابیها

طبق تقویم 

 اجرایی

 تومان200000

 مدیر

بهره گیری از نتایج حاصل از خود تحلیل و 

 ارزیابی مستمر و ارائه آن به شورای مدرسه

 خو خوب کیفی
 ب

 برنامه تیم جلسه تشکیل

 ماهانه بصورت ی ریز

 وهدایت نتایج وتحلیل

 هادرمسیراجرایی رنامهب

 شده تعیین

به صورت 

 ماهانه

 تومان200000

 مدیر

...        

...        
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وضع  شاخص)نشانگر( یتفعال فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ی

حت
فرا سا

درسه 
ت م

داش
به

 

وضعیت بهداشت محیط مدرسه) کالس ها ، 

 راهروها ،حیاط و...(

 ی برا زمانی جدول تنظیم خوب متوسط کیفی

 هفته درطول نظافت

 مخصوص فرم تهیه

 رشوگزا بازدیدهفتگی

 بهداشت مربی ماهانه

 به ی بهداشت ازوضعیت

 دفترآموزشگاه

طول سال 

 تحصیلی

200000 

 مراقب سالمت

رعایت نكات بهداشتی در سرویس های 

بهداشتی و کافی بودن تسهیالت بهداشتی با 

 توجه به آمار دانش آموزان

 تانکربرای نصب خ خوب خوب کیفی

 بهداشتی سرویسهای

 شیرهای ونصب نعویض

 دستشویی مایع برای پمپی

آغازسال 

 تحصیلی

 تومان500000

 مدیر

 تعمیر آبسردکن   خوب متوسط کیفی تفكیك آبخوریها ازسرویس های بهداشتی

 اندازی وراه نصب

 آبسردکن

آغازسال 

 تحصیلی

 تومان1000000

 مدیر

اجرای برنامه های مربوط به مناسبت ها و ایام 

 بهداشتی

 ذاغ روزجهانی خ خوب خوب کیفی

 پاک هوای

 روز دختر

 روز زن

آغازسال 

 تحصیلی

 تومان1000000

 مراقب سالمت

اهتمام الزم خدمتگزار در نظافت و بهداشت 

 مدرسه و اخذ کارت صحت سالمت

 مربی بازدیدهفتگی خ خوب خوب کیفی

 نمون وتکمیل بهداشت

 شده طراحی برگ

 وبهداشت نظافت ازوضعیت

 د به وگزارش مدرسه

 فترمدرسه

ال طول س

 تحصیلی

 تومان300000

 مراقب سالمت
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انجام  معاینات غربالگری ، پزشكی ، مقدماتی 

 دانش آموزان و وضعیت واکسیناسیون

انجام  برای ریزی برنامه خ خوب خوب کیفی

 براساس معاینات

 ابالغی های دستورالعمل

 بامرکزبهداشتی ارتباط

 بازدیدهای برای وهمکاری

 ازمدرسه ماهانه

  سالمت ایکارته بررسی

 آموزان انش د

طول سال 

 تحصیلی

 تومان200000

 مربی ورزش

...        
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وضع  شاخص)نشانگر( فعالیت فرآیند ساحت

 موجود

وضع مورد 

 انتظار

 مسئول اجرا میزان اعتبار زمان اجرا اقدامات اجرایی
ی

حت
فرا سا

درسه 
ی م

ایمن
 

تجهیز مدرسه به کپسول آتش نشانی و جعبه 

 ی اولیهکمك ها
 خوب کیفی

 شارژکپسولها خوب

 اولیه کمکهای جعبه نصب

 اولیه کمکهای وخریدملزومات

 ت ضاادواان تاریخ وبررسی

 بهداشتی

آغاز سال 

 تحصیلی

 تومان300000

 مدیر

وضعیت ایمنی سیستم حرارتی ، برودتی 

 مدرسه

 نواقص بازدیدوتعمیروتعویض خوب خوب کیفی

 احتمالی

 سیستم وسرویس بهسازی

 مدرسه رمایشیگ

 آموزان دانش آموزش

 نکات رعایت برای وهمکاران

ایمنی) وممنوعیت دست زدن 

دانش آموزان به وسایل برقی 

 درمدرسه

طول سال 

 تحصیلی

 تومان300000

 معاون آموزشی

تأمین حفاظ برای پله ها و پنجره های طبقات 

 فوقانی

 وضعیت بررسی خوب خوب کیفی

 اتیرادا ورفع موجودازنظرایمنی

طول سال 

 تحصیلی

 تومان300000

 مدیر

وضعیت ایمنی سیستم برق مدرسه ) سیم کشی 

 ها ، پریزها ، وجود فیوز و...(

 ماهانه های وبازرسی کنترل خوب خوب کیفی

 ورفع وروشنایی برق ازسیستم

 ایرادات

 پریزها کلیه برای درپوش نصب

طول سال 

 تحصیلی

 تومان300000

 مدیر

رب ورودی و تابلوی ساماندهی وضعیت د

مدرسه ، لوله گاز و رفع موانع موجود برای  

 ورود ماشین آتش نشانی دکل دار به مدرسه

 ورودخودروههای مانع رفع خوب خوب کیفی

مدرسه رعایت  داخل به مدادی ا 

نکات ایمنی جهت جلوگیری 

ازورود وسایل نقلیه غیره به 

 مدرسه

 تومان300000 مهرماه

 مدیر
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سازی فضاوتجهیزات وضعیت ایمن 

 ،آزمایشگاهی ،کارگاهی و ورزشی

 حیاط خوردگیهای ترمیم خوب خوب کیفی

 آموزشگاه

 اوری وجمع فیزیکی موانع رفع

  وسیله مستمرهرگونه

 کمدوسایل برای قفل نصب

  وموادآزمایشگاهی

 فضای ناامن نقاط شناسایی

 سازی وایمن ورزشی

 والیبالتیرهای  پوشش نصب

 وبسکتبال

 درمعرض ایمنی هایپیام نصب

 دید

طول سال 

 تحصیلی

 مدیر تومان400000

شناسایی نقاط امن در مدرسه و معرفی به 

 دانش آموزان جهت بروز حوادث احتمالی

 ومعرفی مانورزلزله برگزاری خوب خوب کیفی

 آموزان دانش به نقاط این

 ایمنی نکات تراکت تهیه

 نها آ وتاکیدبررعایت

 به ایمنی نکات رعایت آموزش

 آموزان دانش

  ونمادهای عالیم نصب

 داردهندههش

 

طبق شیوه 

 نامه

  تومان200000
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 سومفصل 

 

 تقویم اجرایی
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 تقویم جلسات آموزشگاه

ف
دی

ر
 

 شورای

 معلمان

 شورای

 دانش آموزی

 انجمن

 اولیا و مربیان

 شورای

 مدرسه

 شورای

 مالی

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

16      

17      

18      
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 ..........اولیا دبستان   آموزگاران با جلسات  توجیهی عمومیتاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر 
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 ید از کالس درس تقویم بازد
 مالحظات کالس تاریخ بازدید سمت نام و نام خانوادگی بازدید کننده ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

8       

9       

10       

11       

13       

14       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

23       

24       
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 برنامه اردوهای آموزشی و پرورشی آموزشگاه
 توضیحات شش ماه اول عناوین فعالیت ها ردیف

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         



 97-98آموزشگاه .................................. در سال تحصیلی – ساالنه مبتنی بر برنامه تدبیر برنامه

 
81 

 

 

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 97-98آموزشگاه .................................. در سال تحصیلی – ساالنه مبتنی بر برنامه تدبیر برنامه

 
82 

 

 

 

 

  

 تاریخ اجرا ماه ..........های  شرح فعالیت
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 نمونه ابالغ برنامه تدبیر

 
 

 باسمه تعالی
 سته ترین فکر ها باید بنشینند وبرای آموزش و پرورش طراحی کنند . برنامه ریزی بشود و راه ها مشخص بشود...، آموزش و پرورشبهترین و برج

 باید از روزمرگی بیرون بیاید این اساس حرف است.

 "مقام معظم رهبری "

 همکار ارجمند: 
ای رشد و بهبود مستمر به یک الگو نیازمند است، آموزش و پرورش نیز به عنوان با عرض سالم و تقدیم احترام، از آنجا که هر نهاد یا سازمانی بر

تدبیر به عنوان یک طرح فراگیر وزارتی در راستای سند طرح تحول بنیادین در برنامهیک نهاد عظیم و اثر گذار از این مهم مستثنی نیست و 

 ماید.تالش است روند ارتقای کیفیت آموزش و پرورش را تسهیل و تسریع ن

لذا به موجب این ابالغ و بر اساس مفاد برنامه ساالنه این آموزشگاه وظایف ذیل به شما محول می گردد. شایسته است نسبت به سرانجام    

 97ماهبهمن و  97آذرماه در  97-98شیوه نامه برنامه تدبیر(4شماره ) جدولرساندن تک تک موارد ذیل تمام مساعی خود را به کار برده و برابربا 

 روند اقدامات را به اطالع دفتر آموزشگاه برسانید. 98و فروردین ماه

 با تشکر

 ..………………مدیر دبستان 
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 نمونه صورت جلسه ی تایید برنامه ساالنه
 

فرآیندهای در 97-98بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش  جهت سال تحصیلی.........   برنامه ساالنه آموزشگاه .........

انجمن اولیاو مربیان آموزشگاه جلسه ....در......بااعتباری بالغ بر ....................................................................................

 مطرح وپس از تصویب کلیات آن ،در اولین جلسه شورای مدرسه مورد تصویب قرارگرفت.مورخ............................

 اجرا   خواهدشد. و .........کمک های نهادهای دیگر  درطول سال  تحصیلی  ،ین برنامه ها از محل مبالغ دریافتی از اولیاا

 

اعضای شورای مدرسه :     
 امضا                         .............................                 مدیر دبستان .............         – 1       

 

 .............                 امضا             ............................                  معاون آموزشی    -2       

 

 .............                 امضا             .............................                     معاون آموزشی    -3    

 

 .............                امضا             ......................                      معاون پرورشی   ...... -4     

 

 .............                 امضا             ...............................                    نماینده معلمان   -5    

 

.............                 امضا        ............                  رئیس انجمن      ..................... -6  
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 شده فعالیتهای پیش بینی مسئول پیگیری عنوان فعالیت  ردیف

ااجرای برنامه بازگشایی مدرسه و جشن روز شکوفه ه 1  دعوت از اداره وخانواده شهدا مدیر معاون پرورشی و آموزشی  

رگزاری مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس ب 2  دعوت از رزمندگان و ایثارگران کلیه همکاران  

  معاون آموزشی  تهیه و تنظیم دفاتر حضور و غیاب دانش آموزان 3

  مدیر معاون پرورشی و آموزشی تهیه فرم داوطلبان انجمن اولیا و مربیان و ارسال آن به خانه  4

  مدیر معاون پرورشی و آموزشی ن اولیا  مربیان مدرسه برگزاری انتخابات انجم 5

  معاون آموزشی بررسی و رفع پرونده های تحصیلی دانش آموزان  6

  معاون آموزشی تکمیل پرونده پرسنلی همکاران  7

  مدیر معاون پرورشی و آموزشی تهیه لیست دانش آموزان هرکالس و ارئه آن به معلم مربوطه  8

سیاه پوش نمودن مدرسه به  معاون پرورشی و آموزشی محرمایام مودن مدرسه به مناسبت سیاه پوش ن 9

 مناسبت شروع دهه محرم

دعوت از مداحان و هیئت های  کلیه همکاران  محرم  ایام برگزاری مراسم نوحه خوانی و سینه زنی در  10

 سینه زنی 

  پرورشی  معاون فراهم نمودن مقدمات برگزاری شورای دانش آموزی 11

 دعوت از مداح و سخنران  معاون پرورشی و آموزشی   و حضرت رقیه )س(برگزاری مراسم سالروز شهاد امام سجاد )ع(  12

  کلیه همکاران  شهادت عمار یاسربزرگداشت سالروز  13

  معاون پرورشی  گرامی داشت روز حافظ  14

  اون پرورشی مع والدت امام محمد باقر )ع( بزرگداشت سالروز  15

اجرای مسابقات ورزشی در  مربی ورزش و معاون پرورشی  گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش   16

 مدرسه با اهدای جوایز 

 97-98تقویم اجرایی آموزشگاه ............... درسال تحصیلی 

 97مهر  
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 شده فعالیتهای پیش بینی مسئول پیگیری عنوان فعالیت  ردیف 

مدیر معاون پرورشی و معاون  برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی 1

 آموزشی 
 دعوت از مسئولین اداره

 جشن کالسی معلمان و معاون پرورشی  شروع اجرای آموزش عملی نماز 2

  همکاران و مدیر و معاونین  تامین جوایز طرح تالش آفرین 3

خالقیت  –شروع جشنواره های مختلف مانند طرح کرامت  4

 و.......

  همکاران

 دعوت از فرماندهان بسیج دیر و معاون پرورشی م گرامیداشت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی  5

  مدیر و معاون پرورشی برگزار باشکوه راهپیمایی روز دانش آموز و مبارزه با استکبار  6

 دعوت از مداح مدیر و معاون پرورشی برگزاری مراسم اربعین حسینی  7

بازدید از کالسها و گوشزد کردن نقاط ضعف همکاران و تالش  9

 ع آن در جهت رف

  مدیر و معاون آموزشی 

  مدیر و خدمتگزار بازبینی بخاریها و تهیه نفت  10

برگزاری مسابقه روخوانی و  کلیه همکاران  روز کتاب و کتابخوانی  11

 اهدای جایزه 

)ع( رحلت پیامبر  برگزاری سالروز شهادت امام حسن مجتبی 12

  گرامی اسالم 

 نصب پیام تسلیت اون پرورشی عم

  معاون پرورشی  بزرگداشت سالروز شهادت حسین فهمیده  13

 مخصوص دوره  ابتدایی معاون پرورشی  امضای میثاق نامه طرح در محضر قرآن  14

 نصب پیام تسلیت معاون پرورشی سالروز شهادت حضرت امام رضا )ع( 15

 ت از مداح و سخنراندعو مدیر و معاون پرورشی برگزاری مراسم شهادت حضرت امام حسن عسکری  16

  مدیر و معاون پرورشی  بزرگداشت روز عید بفر آغاز امامت حضرت مهدی )عج( 17

 97-98تقویم اجرایی آموزشگاه ............... درسال تحصیلی 

 97آبان  
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 شده فعالیتهای پیش بینی مسئول پیگیری عنوان فعالیت  ردی 

 دعوت از اورژانس و اتشنشان معاونین و همکاران  –مدیر  برنامه ریزی جهت اجرای مانور زلزله و برگزار آن  1

برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و ارسال اسامی  2

 منتخبین به اداره 

  معاون پرورشی 

 دعوت از مسئولین بسیج شهر معاون پرورشی برگزاری روز بسیج به همراه گروه بسیج مدرسه  3

تهیه و تنظیم گزارش سه ماهه از فعالیتهای آموزشی و پرورشی  4

 مدرسه 

  مدیرو معاون پرورشی و آموزشی 

  معاون پرورشی  بزرگداشت و گرامیداشت روز و هفته خانواده  5

 مخصوص ابتدایی همکاران  اجرای طرح جابربن حیان  6

 دعوت از مداح و سخنران مدیر و معاون پرورشی پیامبر گرامی اسالم )ص(رگزاری مراسم روز میالد امام ب 8

مام حسن عسکر و ا برگزاری مراسم روز میالد امام جعفر صادق )ع( 13

 )ع(

 مداحی و جشن  مدیر و معاون پرورشی 

  مدیر و معاون اجرایی چاپ لیست دبیران جهت نمرات مستمر   14

  مدیر و معاون آموزشی  فراهم نمودن وسایل و ملزومات جهت برگزاری امتحانات نوبت اول  15

  معاون پرورشی  گرامیداشت شب یلدا به عنوان یک مناسبت ملی  20

 دعوت از روحانی محل مدیر و معاون پرورشی برگزاری روز وفات حضرت فاطمه معصومه )س( 8

 97-98تقویم اجرایی آموزشگاه ............... درسال تحصیلی 

 97آذر  
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 شده فعالیتهای پیش بینی مسئول پیگیری عنوان فعالیت  ردیف 

 برگزاری جلسه توجیهی مدیر و معاون آموزشی  برنامه ریزی جهت امتحانات نوبت اول  1

اول به دبیر مربوطه تحویل لیست نمرات نوبت  2   مدیر و معاون آموزشی 

تهیه لیست گزارشات مربوط به امتحانات و ارائه آن به معلمان  3

 مربوطه

  مدیر و معاون آموزشی

  مدیر و معاون آموزشی بررسی وضعیت دانش آموزان از لحاظ درسی 4

  مدیر و معاون آموزشی ارائه کارنامه به اولیای دانش آموزان  5

اهدای جوایز با حضور  معاون آموزشی  ویق ممتازین کالسی امتحانات نوبت اول تش 6

 مسئولین اداره 

 دعوت از مداح مدیر و معاون پرورشی برگزاری روز میالد حضرت عیسی )ع( 7

  مدیر و معاون پرورشی آوری روز فرار شاه خائن از ایران یاد 9

 دعوت از مداح و سخنران مدیر و معاون پرورشی پرستاربرگزاری مراسم والدت حضرت زینب)ع( وروز  10

 دعوت از فرمانده بسیج کلیه همکاران  برگزاری روز بصیرت و میثاق با والیت  11

مدیر و معاون آموزشی و  گرامیداشت سالروز وفات حضرت فاطمه )س( 7

 پرورشی

 دعوت از مداح 

 97-98یی آموزشگاه ............... درسال تحصیلی تقویم اجرا

 97دیماه  
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 شده های پیش بینیفعالیت مسئول پیگیری عنوان فعالیت  ردیف 

  مدیر و معاون آموزشی  تحویل نمرات امتحانات و ارائه کارنامه به اولیا  1

  معاون اجرایی ارسال اطالعات به اداره  2

نواختن زنگ انقالب ورود بنیانگذار جمهوری اسالمی  3

 حضرت امام خمینی )ره( به ایران 

 دعوت از خانواده شهدا  مدیر و معاون پرورشی

  معاون پرورشی  آذین بندی مدرسه  4

 دعوت از اولیا مدیر و معاون پرورشی برگزاری جشن دهه مبارکه فجر  5

مدیر و معاون پرورشی و مربی  برگزاری مسابقات فوتبال به مناسبت دهه مبارک فجر  6

 ورزش 

 

  رشیمدیر و معاون پرو اهدائ جوایز به منخبین مسابقات و دانش آموزان برتر کالسی 7

  مدیر و معاون پرورشی بهمن 22حضور گسترده همکاران و دانش آموزان در راهپیمایی  8

مدیر و معاون آموزشی و  گرامیداشت سالروز وفات حضرت فاطمه )س( 7

 پرورشی

 دعوت از مداح 

ن و همسران دعوت از مادرا معاون پرورشی  برگزاری سالروز وفات ام البنین و تکریم مادران و همسران شهدا 9

 شهدا

برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان در امور درسی و  11

 غیر درسی

 دعوت از مسئولین اداره  مدیر و معاون آموزشی و پرورشی 

   برگزاری اردوی دانش آموزی  12

 مخصوص دوره ابتدایی همکاران و معاون آموزشی اجرای مرحله دوم طرح یک روز بدون کیف  13

 97-98تقویم اجرایی آموزشگاه ............... درسال تحصیلی 

 97بهمن  
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 شده فعالیتهای پیش بینی مسئول پیگیری عنوان فعالیت  ردیف 

 دعوت از مسئولین اداره مدیر و معاون پرورشی  گرامیداشت روز امور تربیتی  1

 دعوت از بزرگان محل و شهردار مدیر و معاون پرورشی  برنامه ریزی جهت روز درختکاری غرس نهال توسط دانش آموزان 2

ن وز جشن ونیکوکاری و کمک به دانش آموزابرگزاری  ر 3

 کم بضاعت 

مدیر و معاون آموزشی و 

 پرورشی و همکاران 

 

تهیه گزارش سه ماهه دوم از فعالیتهای پرورشی و آموزشی و ارائه  4

 آن به اداره 

مدیر و معاون پرورشی 

 وآموزشی 

 

برنامه ریزی جهت تعطیالت نوروزی و ارائه تکالیف مناسب به  5

 ش آموزان دان
  مدیر و معاون آموزشی 

  شورای مدرسه  ارائه  تمهیدات امنیتی جهت تعطیالت نوروزی  6

مدیر و معاون آموزشی و  والدت حضرت علی )ع(و آغاز ایم البیضگرامیداشت سالروز  7

 پرورشی

 دعوت از مداح 

ی و مدیر و معاون آموزش سالروز شهادت امام علی نقی  الهادی)ع(بزرگداشت  8

 پرورشی

 

  معاون پرورشی  والدت حضرت امام محمد باقر )ع(برگزاری سالروز  9

 دعوت از مسئولین اداره معاون پرورشی  بزرگداشت میالد حضرت فاطمه )س( و میالد امام خمینی )ره( 1

 97-98تقویم اجرایی آموزشگاه ............... درسال تحصیلی 

 97اسفند  
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 شده فعالیتهای پیش بینی مسئول پیگیری عنوان فعالیت  ردیف 

وزی بررسی تکالیف نور 1   معاون آموزشی 

 دعوت از مسئولین اداره معاون پرورشی  بزرگداشت روز ملی فن آوری هسته ای  2

  مدیر و معاون پرورشی بزرگداشت روز سعدی  4

  معاون آموزشی  بستن دفتر اندیکاتور  5

  معاون پرورشی  برگزاری اردوی یک روزه در طبیعت  6

 مداحی و سخنرانی مدیر و معاون پرورشی حسین )ع( وروز پاسداربرگزاری جشن میالد حضرت امام  12

 دعوت از جانبازان سرافراز  کلیه همکاران  برگزاری جشن میالد حضرت ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز 13

 مداحی و سخنرانی  کلیه همکاران برگزاری جشن میالد حضرت امام سجاد )ع( 14

 مداحی و سخنرانی  کلیه همکاران لی اکبر )ع( وروز نوجوانبرگزاری جشن میالد حضرت ع 15

مدیر و معاون پرورشی و  بزرگداشت روز جهانی کتاب کودک  10

 آموزشی 

برگزاری مسابقه کتابخوانی و 

 اهدای جوایز 

 98-97تقویم اجرایی آموزشگاه ............... درسال تحصیلی 

 98ن فروردی
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 شده فعالیتهای پیش بینی مسئول پیگیری عنوان فعالیت  ردیف 

ز شهادت استاد مطهری بزرگداشت هفته معلم و سالرو 1  دعوت از مسئولین اداره کلیه همکاران  

  معاون پرورشی  پیگیری عودت کتابهای کتابخانه  2

شناس پیش بینی ظرفیت سال آینده آموزشگاه و گزارش به کار 3

 مربوطه 

  مدیر و معاون آموزشی 

  موزشی مدیر و معاون آ ارسال گزارش طرح های اجرا شده در مدرسه به اداره  4

  معاون پرورشی و روز اکرام  یمیالت حضرت امام حسن مجتب 11

  معاون پرورشی  بزرگداشت روز ملی خلیج فارس  6

  معاون آموزشی  برگزاری امتحانات نهایی  7

  مدیر و معاون آموزشی  جمع آوری اطالعات مربوط به دانش آموزان توصیفی  8

  عاون آموزشی م تحویل لیست نمرات به معلمان  9

  مدیر و معاون آموزشی تهیه کارنامه دانش آموزان توصیفی و ارائه آن به اولیا  10

 مداحی و سخرانی  مدیر و معاون آموزشی برگزاری جشن مبعث حضرت رسول اکرم )ص( 11

 مداحی و سخنرانی  کلیه همکاران برگزاری جشن میالد حضرت مهدی )عج( 16

 98-97تقویم اجرایی آموزشگاه ............... درسال تحصیلی 

 98اردیبهشت  



 

 
94 

 

 

 

 
 

 

 

 

 شده فعالیتهای پیش بینی مسئول پیگیری نوان فعالیت ع ردیف 

  مدیر و معاون آموزشی  ارائه کارنامه به اولیاء  1

ده ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی سال تحصیلی آین 2  مربوط به ابتدایی مدیر و معاون آموزشی 

  مدیر و معاون آموزشی تحویل کارپوشه های دانش آموزان   3

ای اوراق امتحانی سال گذشته و بایگانی اوراق و مدارک امتحانی سال امح 4

 جدید 

  مدیر و معاون آموزشی

  مدیر و معاون آموزشی تکمیل پرونده ای دانش آموزان قبولی و الصاق تمبر  5

  کلیه همکاران  گرامیداشت روز فتح خرمشهر  6

  کلیه همکاران  گرامیداشت روز جهانی بدون دخانیات  7

دعوت از همکاران جهت شرکت در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام  8

 خمینی 

  معاون پرورشی 

  مدیر و معاون پرورشی  خرداد   15گرامیداشت قیام خونین  9

  کلیه همکاران  دعوت از همکاران و دانش آموزان جهت شرکت در مراسم لیالی قدر  12

  معاون پرورشی  برگزاری مراسم شهادت حضرت علی )ع( 13

  کلیه همکاران  برگزاری مراسم افطار در مدرسه جهت دانش آموزان و اولیا و همکاران 14

   عید سعید فطر 15

 98-97تقویم اجرایی آموزشگاه ............... درسال تحصیلی 

 98خرداد  
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 شده فعالیتهای پیش بینی مسئول پیگیری عنوان فعالیت  ردیف 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 98-97تقویم اجرایی آموزشگاه ............... درسال تحصیلی 

 98تیرماه  
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 شده فعالیتهای پیش بینی مسئول پیگیری عنوان فعالیت  ردیف 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 98-97ل تحصیلی تقویم اجرایی آموزشگاه ............... درسا

 98مردادماه  
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 فعالیتهای پیش بینی مسئول پیگیری عنوان فعالیت  ردیف 

 شده

انش آموزان برگزاری امتحانات تجدیدی د 1   مدیر و معاون آموزشی  

95اجرای پروژه مهر سال  2   مدیر و معاون آموزشی و پرورشی  

  مدیر و معاون آموزشی تهیه کتابهای درسی دانش آموزان  3

  مدیر خرید وسایل کمکهای اولیه  4

  مدیر  انجام امور حسابداری مدرسه و بستن سال مالی  5

  مدیر و معاون آموزشی از هر کالس تهیه ملزومات مورد نی 6

  مدیر و معاون آموزشی توزیع کتب درسی  7

  مدیر و معاون آموزشی بستن دفتر امتحانات و صحافی آن  8

  مدیر و معاون آموزشی تنظیم برنامه کالسی  9

  معاون آموزشی  برگزاری اولین جلسه شورای دبیران  10

 98-97تقویم اجرایی آموزشگاه ............... درسال تحصیلی 

 98شهریور  
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 ای معلمان آموزشگاهجدول زمانبندی جلسه شور
 زمان مکان  تاریخ  روز  شماره جلسه 

 30/11 دفتر آموزشگاه  21/6/97 چهارشنبه  اول 

 30/11 دفتر آموزشگاه 25/7/97 چهارشنبه دوم 

 30/11 دفتر آموزشگاه 23/8/97 چهارشنبه سوم 

 30/11 دفتر آموزشگاه 28/9/97 چهارشنبه چهارم 

 30/11 فتر آموزشگاهد 26/10/97 چهارشنبه پنجم 

 30/11 دفتر آموزشگاه 24/11/97 چهارشنبه ششم 

 30/11 دفتر آموزشگاه 22/12/97 چهارشنبه هفتم 

 30/11 دفتر آموزشگاه 21/1/98 چهارشنبه هشتم 

 30/11 دفتر آموزشگاه 11/2/98 چهارشنبه نهم

 30/11 دفتر آموزشگاه 8/3/98 چهارشنبه دهم
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